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 اإلىػػػػػداء
 إىل كل من لو حق علي

 كالػدٌم كأسػػػػػػاتػػػػذتػػػػي كشػػػػػػيػػػػػػوخػػػػي
 رآفػػػقػػػن الػػػػػان مػػػػػػرفػػػػػػي حػػػنػػمػػػلػػػن عػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػكك

 إىل أىل القرآف الذين تبوءكا احملل األعلى، كاظتنزؿ األشتى
 حاجرىمػػة يف مػػمػػزاحػػتػػم مػػهػػوعػػهم دمػػدرتػتػػرآف فابػػقػػال الو ػػػن تػػػإىل م
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الدكتور: عبد الرحمن الجمل

م، وأنعم عمينا بنعمة ايإيمان، وصننا الحمد  رب العالمين، الذي ىدانا لإلسال
بالقرآن، أحسن الحديث كتابًا متشابيًا مثاني، تبيانًا لكل شيء وىدى ورحمة وبشرى 
لممسممين، ييدي لمتي ىي أقوم، والنالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا 

 الدين أما بعد.وحبيبنا محمد وعمى آلو وأنحابو والتابعين ومن تبعيم بإحسان إلى يوم 
فقد أمر ا جل وعال بايإقبال عمى القرآن العظيم تالوة وحفظًا وفيمًا وتدبرًا 

      چ وعماًل في آيات كثيرة، من ذلك قول ا عز وجل: 

             

         چ  

: "صيركم من تعمم  إلى تعمم وتعميم الكتاب العزيز، فقال وأرشد النبي الكريم 
 القرآن وعممو".

وفقيمم لصدممة القمرآن الكمريمت ليتحقم  وعمد ا  ا تعالى في كل عنر أناسًا، ىيأ وقد
صروا حيممممماتيم سممممم، ف چ      چ تعمممممالى بحفمممممظ كتابمممممو 
المسمممون ه ، وعممموه لممن بعمدىم، فقمرأفتمقوه كما أنزل عمى النبي ، لصدمة القرآن الكريم

بالسممند أو صطممأ، لحممن  وونممل إلينمما سممالمًا مممن أي ،غضممًا طريممًا كممما نممزلفممي كممل عنممر 
 .المتنل إلى النبي 

وقممد شمميدت بالدنمما فمسممطين عامممة، وغممزة العممزة صانممة اىتمامممًا كبيممرًا بممالقرآن الكممريم، 
 فتصممرج فييمما آلح الحفظممة والحافظممات وعشممرات ارلح مممن القممراء والقار ممات، فالحمممد 

الذي بنعمتو تتم النالحات، والحمد  عمى فضمو ورحمتو، فيو صير مما يجمعمون، وقمد 
تسمماب  النمماس فممي صدمممة القممرآن الكممريم، طمبممًا لكجممر والثممواب، وكممان مممنيم ا خ الحبيممب 
الدكتور أحممد ضميح ا أبمو سمميدانة، فقمد عكمح عممى إعمداد سمسممة كتمب فمي القمراءات 

يمممدي طمممالب عممممم القمممراءات القرآنيمممة، سمممماىا )المممدرر الحسمممان فمممي القرآنيمممة، ليضمممعيا بمممين 
 - مم  كمل الميتممين والمشمت مين بمالقرآن الكمريم -سيم  القراءات العشر لمقرآن(، ليكون لو
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ىمذا الجيمد الكبيمر المذي قمام ، فاطمعمت عممى في تيسير تعمم قراءات القرآن الكريم وتعميميا
يمممو القمممراءات القرآنيمممة العشمممر بأسمممموب سممميل ميسمممر جمممم  ف ،مباركممماً طيبمممًا جيمممدًا  بمممو فألفيتمممو

تقان، ابتدأه بذكر أنول قمراءة القمارئ الممراد بيمان قراءتمو، ثمم ثنمى بمذكر  لمدارسين، بدقة وا 
ما صالح فيو القارئ حفنًا أنوًل وفرشًا، حرفًا حرفًا وكممة كممة، ثم ثمث بمذكر الكمممات 

كتمماب شمماماًل مسممتوعبًا صالفممات القممارئ، الفرشممية التممي صممالح فييمما القممارئ حفنممًا، فجمماء ال
 يجد المتعمم ضالتو، ويست ني بو.

، وأن يجممزي النمماس عامممة وأىممل القممرآن صانممةوأسممأل ا تعممالى أن ينفمم  بيممذا العمممل 
ينتفم  عممم لنمدقة جاريمة  لعممل صيمر الجمزاء وأن يكمون ذلمك لموبيمذا ا ا خ أحممد المذي قمام

فمي عمموم قمول  اب ا تعالى ونشمر عموممو ليمدصلقوة ونشاطًا في صدمة كت بو، وأن يزيده
 "صيركم من تعمم القرآن وعممو". :النبي 

ربنا تقبل منا إنك أنت السمي  العميم، وتب عمينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعمنا ممن 
أىمممل القمممرآن أىممممك وصانمممتك، وارزقنممما ايإصمممالص فمممي القمممول والعممممل، وحسمممن الصتمممام عنمممد 

 انتياء ا جل.
 محمد وعمى آلو وأنحابو أجمعين. وحبيبنا نبينا  وسمم وبارك عمى سيدناونمى ا

 
 

 صادم القرآن                                 
 1عبد الرحمن بن يوسح الجمل                
 شيخ المقارئ الفمسطينية             

 فمسطين –غزة                  
 

                                                 
من سكاِن الننيرات وسط  "،م1961" واليدم ية،الفمسطين المقارئ شيخ عبد الرحمن يوسح أحمد الجمل، :الدكتور 1

 ب زة، ايإسالمية بالجامعة الدين أنول كمية في القرآنية والقراءات القرآن وعموم التفسير في مشارك ، أستاذقطاع غزة
 في نةوالس الكريم القرآن دار ر يس حالياً  يش ل الدين، أنول لكمية عميداً  ثم الدين، أنول بكمية مساعداً  أستاذاً  عمل
 -بعد ا  -لفضيمة الدكتور عبد الرحمن الجمل السب  والفضل  ، كانفييا والسند القراءات دا رة ور يس غزة قطاع

في نشر عموم القرآن والتجويد في قطاع غزة، لو عدة كتب منشورة في القراءات، وقد ُأسِند وُأجيز فضيمتو من عدة 
 .الكبرى من فضيمة الشيخ الدكتور: حممي عبد الرؤوح محمد عبد القويمشايخ، منيا إجازتو سندًا بالقراءات العشر 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 شيخ: سعيد زعيمةتقديم ال

الحمد  رب العالمين، والنالة والسالم عمى أشرح المرسمين      
مام المتقين، الذي أنزل عميو كتاب ل يأتيو الباطل من بين يديو ول  وا 

 من صمفو.
فقد اطمعت عمى ىذه السمسة المباركة الموسومة بم "الدرر الحسان      

د ضيح ا أبو سميدانة، في القراءات العشر لمقرآن" لمدكتور أحم
 فوجدتيا مستوفية لمعموماتيا، دقيقة في محتوياتيا.

ني لسا لٌ        ا عز وجل أن ينف  ايإسالم والمسممين بما ُدوَّن وما وا 
 .ُألِّح في ىذه السمسمة المباركة

 والحمد  رب العالمين
 

 الشيخ:كتبو                                                      
 1سعيد نالح زعيمة

                                                 
 جراح طبيب بايإسكندرية، القراءات عمماء من متقن محق  عالم ىو زعيمة منطفى نالح سعيد طبيب:الالشيخ  1

 القرآن عموم كميةحانل عمى عالية القراءات من و  سموحة، قراءات معيد من تصرج مت1957 مواليد أزىري، من
 ولو والكبرى الن رى العشر بالقراءات مجاز بمنر، الكريم القرآن قراء نقابة وعضو ا زىر، بجامعة بطنطا الكريم
يضاحات شروح  العشر بالقراءات كامالً  الكريم القرآن وقرأ والجمزوري، الجزري وابن كالشاطبي وعمماء شيوخ لمتون وا 

 العشر في العالم في إسناد أعمى ناحب صميل ا عبد حميدال عبد محمد الشيخ مةالعاّل  عمى والكبرى الن رى
 المثال سبيل عمى منيم وأجازوه، وشيصة شيصاً  أربعين حوالي أنيم ذكر كثيرين مشايخ عمى سعيد: الشيخ وقرأ الكبرى،
شيصتي و  السعد، أم والشيصة رحال، عمي والشيخ النحاس، عمي والشيخ السمنودي، والشيخ مدكور، الفتاح عبد الشيخ

 كبيرة جيود ولو وغيرىا، القراءات عمم في جداً  كثيرة كتب لو النجوليت تناظر التي أجازتني بالعشر الن رى الشيصة
 .الشريعة وعموم والتفسير والنرح النحو في عممو سعة م  القراءات عمم نشر في جداً 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الشيخ: جمال القرش

 أما بعد:، والنالة والسالم عمى من ل نبي بعده ،الحمد  وحده     
فقد اطمعت عمى الكتاب الموسوم  بم "الدرر الحسان في القراءات 
العشر لمقرآن"، لمشيخ الفاضل، الدكتور/ أحمد ضيح ا أبو 

 قد وجدت الكتاب جيد السبك، َحسنانة، من أىل فمسطين، و سميد
العرض، مفيدًا في بابو، ُمَيسِّرًا عمى طالب العمم، وا أسأل أن ينف  بو 

 في كل وقت وحين، ىو ولّي ذلك والقادر عميو.

 والسالم عميكم ورحمة ا وبركاتو
 

 :الشيخ قالو                                                        
 1جمال بن إبراىيم القرش                                                  

 ىم 1438/ رمضان / 26ليمة                                                                  

 
 
 
 

                                                 
 وعمى وايإقراءت القراءة في إجازات دةع عمى حانل مت1963 مواليد منالقرش،  محمد بن إبراىيم بن جمال: الشيخ 1

 لمتطوير ا ول بمركز وعمومو الكريم القرآن قسم عمى مشرح مت1987 العربية سنة الم ة قسم وتربية آداب ليسانس
 ايإشراح لقسم ور يساً  مستشاراً  عمل الفعالت ايإشراح كميارات الدورات من العديد في شارك بالرياضت التربوي
 ىم إلى1427 من الوسط بمدارس التعميمية لمشؤون مديراً  أيضاً  وعمل بالسعوديةت سابقاً  النسا ية العامة بايإدارة التربوي
 المؤلفات من العديد لو ىمت1433و ىم،1432 عام بالكويت الكريم القرآن لحفظ الدولية المسابقة في شارك ىمت1433

 .(والعقيدة ربوية،الت ،والعموم العربية والم ة والوقح، والتجويد، التدبر،) في
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 -:مقدمة
أخرج الناس من ظلمات اصتهل إىل نور اضتمد هلل الذم جعل القرآف مناران للناس يهتدم إليو اضتَتاف، ك      

 القرآف، كىذب بو نفوسان فأخرجها يف أحلى رداء، كأرتل سناء.

  عبد اهلل من أينزؿ عليو } ػتمد بن كالصالة كالسالـ على قائد السادات كسيد القادات      

س، ايف قوة اإلنتاف كالب رعاع البشر فكانوا مثالن {، فأزاؿ بالقرآف كثن النفوس كاألرجاس، كارتقى ب
كعلى آلو كأصحابو الطيبُت كمن سار على هنجهم من الفضالء الطاىرين الذين حفظوا القرءاف كحافظوا عليو 

 -فآتاىم اهلل ثواب الدنيا كحسن ثواب اآلخرة كاهلل لتب احملسنُت أما بعد:

بكالـ رب  ان لـو ذكران كفكران كأشرفها منزلة كقدران لكونو متعلقإفَّ علم التجويد كالقراءات من أكىل الع     
َما اْجَتَمَع  ":  العاظتُت حيث أف عتذا العلم كعتذه اضتلقات القرآنية الكثَت من األجر، فقد قاؿ رسوؿ اهلل

ُلوَن ِكتَ اَب اللَِّو َويََتَدارَُسوَنوُ  َبْيَنُيْم ِإَّلَّ َنَزَلْت َعلَْيِيُم    قَْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّو َتَعاَلى َيت ْ
 .1"السَِّكيَنُة، َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة، وََحفَّْتُيُم اْلَمَلِئَكُة، َوَذَكَرُىُم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 وؿ نبيناكلػٌما كاف تػعلم القرآف كتعليمو، كنشر قراءاتو كركاياتػو ؽتا يػيتىقرب بو إىل رٌب العاظتُت، مصداقان لق     
 :" ُكاستجابة القًتاحات بعض اإلخوة، استخرت اهلل سبحانو ، 2"خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّمو

كتعاىل، كسألتو التوفيق كالرشاد، كاعتدل كالسداد، فانشرح صدرل للكتابة يف ىذا اصتانب، كذلك ألناؿ 
ى نشر ىذه السلسلة القرآنية بعدما شرفت بتعلم علم ، فعزمت مستعينان باهلل علشرؼ التأسي برسوؿ اهلل 

كاألربع الشواذ مسندان هبا على يد مشامتي الكراـ، أقدمها من منطلق  الكربلالصغرل ك القراءات العشر 
 .لية، ال من منطلق شعورم باألىليةشعورم باظتسؤك 

الدرر اضتساف » آف كاليت شتيتها كمنهجي يف ىذه السلسة؛ كىي سلسلة يف القراءات القرآنية كعلـو القر      
أف أذكر ما خالف -، كاليت رتعتها من كتب السابقُت، كؽتا تلقيتو عن مشامتي «يف القراءات العشر للقرآف 

اإلماـ حفص كال أتعرض لبياف ما اتفقوا عليو، كقد أبينو أحيانان زيادة يف  -أك القراءة-فيو صاحب الركاية 
د قسَّمت ىذا الكتاب الذم بُت يدم القارئ الكرًن، إىل ثالثة أقساـ، ذكرت اإليضاح كتتميمان للفائدة، كق

باستفاضة، كجاء ترتيب مواضيعو حسب أكلوية أرتأيت أهنا  ابن عامريف القسم األكؿ األصوؿ اظتطردة لإلماـ 
                                                 

 .189، ص1455أبو داود، كتاب النالة، باب تفري  أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، ح 1
 .436، ص5027البصاري، باب صيركم من تعمم القرآن وعممو، ح 2
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لفرش األفضل من خالؿ جتربيت يف تدريس حلقات القرآف، كثنيت بالقسم الثاين الذم ذكرت فيو األصوؿ كا
بشكل ؽتنهج كشامل، كمل أستثن فيو شاردة كال كاردة، سواء كانت اللفظة اظتختلف فيها من قبيل األصوؿ، 
أـ من قبيل الفرش، ليفي حباجة اظتبتدئ، كذلك عرب جدكؿ من ثالثة أعمدة، كىي كالتايل: عمود خاص 

يح لكيفية القراءة، أما القسم كعمود خاص بالبياف أك التوض ابن عامرباإلماـ حفص، كعمود خاص باإلماـ 
الثالث من ىذا الكتاب فهو شبيو بالقسم السابق إال أين اكتفيت بالكلمات الفرشية فقط كبعض الزيادات، 

أف يرجع عتذا القسم بيسر، كيستخرج الكلمة  قراءةليفي برغبة اظتنتهي، كليسهل على من لو دراية هبذه ال
ىنا مقدمة ابن مهراف األصفهاين صاحب كتاب اظتبسوط يف  الفرشية بسرعة كدكف عناء، كإين أستحضر

"كلقد أعلمتكم أين صنَّفتو للفىًهًم البصَت، اضتاذؽ  :القراءات العشر، متحدثان فيو عن كتابو )الشامل( بقولو
 النحرير، الذم تبحر يف ىذا الباب، كتفنن يف العلـو كاآلداب".

تدريس قراءات ًتبوية يف ىذه السلسلة اظتباركة، كأىداؼ كقد جنح خاطرم على إدارج بعض األمور ال     
ضوابط اضتلقة ك ، ابن عامرمنهجية اضتلقة القرآنية اطتاصة بدكرة اإلماـ ك ، القرآف الكرًن يف اضتلقات القرآنية

، كمواعيد االمتحانات كذلك بعد كل موضوع متكامل كمًتابط، كغَت ذلك ابن عامرالقرآنية اطتاصة باإلماـ 
مور الًتبوية اليت ال ختفى على كل ذم بصَتة نقَّادة، كفطنة كقَّادة، كقد كاف ذلك كلو يف إطار من األ

التكامل بُت اإلطار النظرم كاصتانب التطبيقي، ككعامل مساعد للمعلم أك للقارئ حىت يستعُت هبا أثناء تعلم 
 .قراءةكتعليم ىذه ال

رآنية خالصةن لوجهو، كأف يكتب عتا القىبوؿ األكفر، كالتقدير كاهلل تعاىل أسأؿ أف كتعل ىذه السلسلة الق     
األكرب، كأف ينفع هبا كاتبها كمن حولو، كأف ينفع هبا أجياالن كأجياالن، كأف كتنبٍت كبوة الفكر، كعثرة القلم، 

 كمن عثر فيها على تقصَت أك خلل فليعذر كلينصح كليصلح.

هد اظتبذكؿ الذم كاف يف خدمة كتاب اهلل مهما بلغ من الصعوبة كال يفوتٍت ىنا أف أيذٌكر بأف ذلك اصت     
 فهو ؽتتع، كمهما جلب من اظتشقة فهو يسَت.

َمن َّل َيشُكر الناس، َّل َيشُكر  : "كقبل أف أضع قلم التبياف، كانطالقان من حديث رسوؿ اهلل      
 اإلحساف إال اإلحساف!؟، أتوجو بالشكر كالعرفاف، لكل من تفضل فساعد كأعاف؛ فهل جزاء 1"اهلل

من ىو يف ميادين الفضل سابق، «  -داكد اأب-سليماف أبو عاذرة » أخص بالشكر شيخي الفاضل ف     
 كيف موازين العقل راجح، على مراجعتو للسلسة، كتنقيحها لغويان.

                                                 
 .383، ص6601، حباب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليكالترمذي،  1
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 لفاضلكالشكر للشيخ ا، على مساعديت يف إدتاـ الفرش« سي عبد السالـ طبا» كالشكر موصوؿ إىل األخ 
 .خ للتقدًن عتذه السلسلة اظتباركةصتهوده كتواصلو مع اظتشاي « عبد اهلل رتاؿ العرقاف »

كختامػػان أشػػكر كػػل مػػن أفػػادين بعبػػارة، أك نفعػػٍت ب شػػارة، أك ىػػداين إىل صػػواب، أك أمػػدين بكتػػاب، كلػػ ن      
 أف أقدـ عتم الشكر كالثناء فلهم عندم خالص الدعاء. كتايب ىذاأيحصرتي يف  

 
 خادـ القرآف الكرًن                

 د. أحمد ضيف اهلل عمر أبو سػمػهػدانػة                                                                    
 اصتامع للقراءات العشر الصغرل كالكربل                                                                      

 كاألربع الشواذ                                                                                 
 عضو مشيخة اظتقارئ الفلسطينية                                                                       
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 منهجي في الكلمات الفرشية
 .حرصت قدر اإلمكاف أف ألتـز بالرسم العثماين يف كتابة الكلمات الفرشية 
 .إذا ذكرت مطلقان فهذا يعٍت كصالن ككقفان 
  ( تعٍت تسهيل اعتمزة إذا كانت كتابة اعتمزة على سطر ؿتو: ] •إشارة ) ىٰػؤال• .] 
  ( تعٍت اْ إشارة )  سػواء أكانػت مفتوحػة  -تسهيل اعتمزة إذا كانت كتابػة اعتمػزة علػى شػكل األلػف

 .[ َءاا نتم] ؿتو:  –أـ مضمومة أـ مكسورة 
  ( تعٍت تسهيل اعتمزة إذا كانت كتابة اعتمزة على شكل الواك، ؿتو:  وْ إشارة ) [ ْتفتَـو ]. 
  ( تعٍت تسهيل اعتمزة إذا كانت كتابة اعتمزة على شك ىْ إشارة )[ :يستهزىْ ْل الياء، ؿتو .] 
  ( تعٍت تسهيل اعتمزة إذا كانت كتابة اعتمزة على نربة ؿتو: ]  ىْـ إشارة )نكمــىْ أَا .] 
  ( إذا كانت فوؽ اضترؼ ف هنا تدؿ على اإلمشاـ ؿتو: ] ـــــْـ إشارة ) وغ يض .] 
  ( إذا كانت فوؽ اضترؼ ف هنا تدؿ على  ـــــْـ إشارة )[. َبتْ ػػػأَ يَػػػػػٰ   ؿتو: ] ىل ىاء،إبداؿ التاء كقفان إ 
  ( ِــ إشارة  [. فز ادىم ( إذا كانت حتت اضترؼ ف هنا تدؿ على اإلمالة ؿتو: ] ــــ
 ىػػذا األمػػر، أم أفَّ اطتػػالؼ البػػن عػػامر إذا مل أذكػػر اسػػم الػػراكم فهػػذا يعػػٍت أفَّ الػػراكيُت اجتمعػػا يف 

 براكييو.
 كل قتزة متطرفة بيَّنت كيفية الوقوؼ عليها. 
  أفػػػردت قسػػػمان ثالثػػػان، خػػػاص بالكلمػػػات الفرشػػػية فقػػػط، باإلضػػػافة إىل اإلمشػػػاـ، مػػػع االختصػػػار يف

فلػػم أتطػػرؽ إليهػػا يف ىػػذا  ابػػن عػػامرالبيػػاف، أمػػا اإلمالػػة كالوقػػف علػػى اعتمػػزات كمػػا أدغمػػو اإلمػػاـ 
 .كاؼو   القسم منعان لإلطالة، كمن أراد االستزادة فلَتجع إىل القسم الثاين، ففيو تفصيل

 االختصػػار، كصػػرفان  يف اضتواشػػي، كرغبػػةن  تكثػػر إىل أصػػحاهبا، لػػ ال -يف الغالػػب  - أٍعػػزي الفقػػرات مل 
 يف منهػا أفػدتي  كاظتراجػع الػيت اظتصػادر بفهرسػت -الكتػاب  آخر يف -أىٌم، كاكتفاءن  ىو ظتا للجهد
 العلمية. اظتادة إثراء
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 نيةأىداؼ تدريس قراءات القرآف الكريم في الحلقات القرآ
 التي على المعلم أف يأخذ بيد الطالب للعمل بها: العامة األىداؼ

 .قراءة القرءاف غضان طريان كما نزؿ على رسوؿ اهلل أف يتقن  (1

 } خَتكم من تعلم القرءاف كعلمو {. أف ييبدم استعداده ألف يكوف من أىل اطتَتية لقولو  (2

 نيل األجر كالثواب باصتلوس يف حلقات العلم.أف يسعى ل (3

 إرضاء اهلل سبحانو كتعاىل كذلك بتنفيذ أمره } كرتل القرءاف ترتيالن {.أف لترص على  (4

 أف يربط بُت اطتشوع كالتدبر أثناء الصالة. (5

 أف يزيد من الثركة اللغوية كاظتهارات اللسانية كالصوتية اظتصاحبة للنطق. (6

نتمػاء إىل أىػل القػرآف كاالعتػزاز كالقراءات القرآنيػة اظتتػواترة، كاال أف يتعمق لديو زيادة حب القرءاف (7
 .هبذا الوصف

 أف ينمي عادة التحابب يف اهلل كزيادة ركح األيخوة } سبعة يظلهم اهلل يف ظلو ........ {. (8

 أف يسعى لدعم الثقة بالنفس ألنو يتعلم دستور اضتياة. (9

 .العلم ( ألبناء اظتسلمُت ) زكاةقرآنيان  معلمان  -فيما بعد  -ليصبح أف يبذؿ أقصى اصتهود  (11

 أف يربز أقتية القراءات القرآنية اظتتواترة، كمكانتها من الدين القوًن. (11

 أف ينمي لديو القدرة على اضتفظ كالتطبيق السليم. (12

 أف يتعود إتقاف التالكة بأكجو القراءات، كترتيبها، كضبطها، كعدـ اطتلط بينها. (13

 
 -:شاميال ابن عامراإلماـ  منهجية الحلقة القرآنية الخاصة بدورة

  الزمك طواؿ فًتة الدكرة.يإلفادتك، فنأمل أف  ىذا الكتابصيمم 

 ابن عامراإلماـ خاص بقراءة  وى عتمد للدراسة ىو ىذا الكتاب كالذماظتنهج اظت. 

  خاص بكل طالب. مصحفعلى  ابن عامرحتضَت فرش كلمات 

 .امتحانات تنشيطية بشكل دكرم كذلك يكوف يف هناية كل موضوع 

  إليك، كؿتن نسعد مبشاركتك الفعالة كالبناءة.الدكرة منك ك 

 أك لتطوير منهجية الدكرة.كتابرأيك يهمنا فال تبخل علينا مبقًتحاتك لتطوير ال ، 

 
 -:الشامي ابن عامرضوابط الحلقة القرآنية الخاصة باإلماـ 

 الغياب ألكثر من ثالث مرات بدكف عذر يكوف عقابو الفصل.
 اضتديث اصتانيب ؽتنوع.

 .أثناء احملاضرة ؽتنوع -اصتواؿ-باحملموؿ  التحدث
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 -: ابن عامر الشامياإلماـ 
ىو اإلمػاـ عبػد اهلل بػن عػامر بػن يزيػد بػن دتػيم بػن ربيعػة بػن عػامر بػن عبػد اهلل بػن اليىٍحصػيبٌ      

 أيببػ ييكػٌتَّ  ،1
 .، كقيل غَت ذلكعمراف، كقيل: كنيتو أبو نعيم

مشػاؿ مبنطقػة يقػاؿ عتػا رحػاب ، ةمػن اعتجػر ذتػاف كلد سنة األمر أنو  لف يف سنة كالدتو كالراجح يفكقد اختي      
 اأبػ لقػي، كىو من التػابعُت، مث انتقل إىل دمشق كىو ابن تسع سنُتكلو سنتاف،   كقبض رسوؿ اهللاألردف، 

 .-  -، ، كالنعماف بن بشَتلة بن األسقع، كمعاكية بن أيب سفيافاثك ك الدرداء، كفضالة بن عيبػىٍيد، 
 ب حدل رجليو. 2عيل اللحية خفيف العارضُت، متىٍمى وىاالن، طو رجالن طً كاف   

إمػػاـ ك يف أيػػاـ الوليػػد بػػن عبػػد اظتلػػك، كإمػػاـ مسػػجد دمشػػق، كرئػػيس أىػػل اظتسػػجد،  3كػػاف قاضػػي دمشػػق     
َـّ اظتسػػلمُت باصتػػام ، أىػػل الشػػاـ يف القػػراءة، كالػػذم انتهػػت إليػػو مشػػيخة اإلقػػراء هبػػا بعػػد كفػػاة أيب الػػدرداء ع أ

بػػو كىػػو أمػػَت  تٌ األمػػوم سػػنُت كثػػَتة يف عهػػد سػػيدنا عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز كقبلػػو كبعػػده، فكػػاف سػػيدنا عمػػر يػػأ
يف العلػػم كاإلتقػاف رتػػع لػػو اطتليفػػة بػػُت القضػاء كاإلمامػػة كمشػػيخة اإلقػػراء بدمشػػق،  ة ابػػن عػػامراظتػؤمنُت، كصتاللػػ

 .تو يف الشاـ ؿتو ستسة قركف، كقد سادت قراءفأرتع الناس على قراءتو كعلى تلقيها بالقبوؿ

أم  -الػػدرداء إذا صػػلى الغػػداة يف جػػامع دمشػػق اجتمػػع النػػاس للقػػراءة عليػػو  ويقػػوؿ ابػػن اصتػػزرم: كػػاف أبػػ     
يف احملػراب يػرمقهم يقػف الػدرداء  أبػو، فكاف كتعلهم عشرة عشرة، كعلى كل عشرة عريفان، ككاف -أيب الدرداء 

فػو، فػ ذا غلًػطى عريفػو رجػع إىل أيب الػدرداء فسػألو عػن ذلػك، ككػاف ابػن ببصره، ف ذا غًلطى أحػدىم رجػع إىل عري
 عامر عريفان على عشرة، فلما مات أبو الدرداء خلفو ابن عامر.

 ،ظتػا كعػاه متقنػان  ،ظتػا ركاه حافظػان  ،فيما أتاه ثقةن  عاظتان  إمامان  كاف عبد اهلل بن عامرو   :كقاؿ أبو علي األىوازم     
 تهمي ال ييػ ،الػراكين ةً لَّػكأجً  ،من أفاضل اظتسلمُت كخيار التػابعُت ،فيما نقلو صادقان  ،فيما جاء بو مان قي   مان فهً  عارفان 

كػاف  ،قولػو فصػيحه  ،نقلػو صػحيحه  ،عليو يف ركايتػو طعني كال يي  ،يف أمانتو رتابي كال يي  ،يف يقينو شكي كال يي  ،يف دينو
كمل يقػػل  ، يتعػػد فيمػػا ذىػػب إليػػو األثػػرمل ،إىل فهمػػو عػػان مرجو  ،يف علمػػو مشػػهوران  ،يف أمػػره مصػػيبان  ،يف قػػدره عاليػػان 
 .فيو اطترب متالفي  قوالن 

 .كاظتغَتة بن أيب شهاب اظتخزكمي، كفضالة بن عيبػىٍيد، أيب الدرداءتلقى قراءتو عرضان عن       

                                                 
 صذ من حمير.، وَيحنب: فوفتحيا بضم الناد وكسرىا 1
 .[د.ت (، 2ط ،دار اليداية ،الكويت ) ،تاج العروس من جواىر القاموس ،الزبيدي، المرتضى محمد] صم : عرج 2
 كانت دمش  في ذاك الوقت دار الصالفة، ومحط رحال العمماء والتابعين. 3
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كأبػػػػو داكد  ،كالبخػػػػارم يف صػػػػحيحو ،ركل عنػػػػو الوليػػػػد بػػػػن مسػػػػلم كػتمػػػػد بػػػػن شػػػػعيب كقتػػػػا مػػػػن شػػػػيوخو     
 .كحدث الًتمذم عن رجل عنو ،ئي كابن ماجو يف سننهمكالنسا

 العرب إال ابن عامر كأبو عمرك، كسائرىم موايل. نسبهم خالص ًمن نكليس يف السَّبعة القراء مى 
، كلػػػو مػػػن العمػػػر مائػػػة كعشػػػر بدمشػػػق ق ( 118)  عشػػػرة كمائػػػة يػػػـو عاشػػػوراء سػػػنة ذتػػػاين -رزتػػػو اهلل  - تػػػويف

 .سنوات

 :وساطةبكقد ركيا عنو ، ىشاـ كابن ذكواف، راكياه كأشهر من تلقى عنو قتا

 :- رزتو اهلل تعاىل - ىشاـ الراوي األوؿ:
 يكٌت أبا الوليد.، السُّلمي الدمشقي القاضي اطتطيب اشتو: ىو ىشاـ بن عمار بن نصَت بن أباف بن مىٍيسرة

 أياـ اظتنصور. ق ( 153)  كلد سنة ثالث كستسُت كمائة

ككػػػاف  - مػػػع الثقػػػة كالضػػػبط كالعدالػػػة - ق كخطيػػػبهم كمقػػػرئهم كػتػػػدثهم كمفتػػػيهمإمػػػاـ أىػػػل دمشػػػكػػػاف      
 .، رزؽ كرب السن كصحة العقل كالرأممة كاسع العلم كالركاية كالدرايةعالَّ  ،مفوىان فصيحان 

 خطبة منذ عشرين سنة. ما أعدتُّ  -أم ىشاـ  - :قاؿ األىوازم: شتعتو يقوؿ
 صحة العقل كالرأم فارحتل الناس إليو يف القراءات كاضتديث.كقاؿ األصبهاين: رزؽ ىشاـ كرب السن ك 

سػػبع حػػوائج فقضػػى يل سػػتان منهػػا، كال أدرم مػػا  عنػو بعػػض أىػػل اضتػػديث أنػػو قػػاؿ: سػألت ريب  لكرك      
زقٍت اضتػػػج ففعػػػل، ففعػػػل، كسػػػألتو أف يػػػر  قان علػػػى رسػػػوؿ اهلل صػػػد  ىػػػو صػػػانع يف السػػػابعة، سػػػألتو أف كتعلػػػٍت مي 

ففعػل، كسػألتو أف كتعػل النػاس يفػدكف  سألتو أف يرزقٍت ألػف دينػار حػالالن رين مائة سنة ففعل، ك م  كسألتو أف يػيعى 
خطب على منرب دمشق ففعل، كأما السابعة الػيت ال أدرم مػا ىػو صػانع أإيٌل يف طلب العلم ففعل، كسألتو أف 
 فيها فسألتو: أف يغفر يل كلوالدم.

كحػػػػدث عنػػػػو  ،كأبػػػػو داكد كالنسػػػػائي كابػػػػن ماجػػػػو يف سػػػػننهم ،عنػػػػو اضتػػػػديث البخػػػػارم يف صػػػػحيحة لكرك      
 الًتمذم كجعفر الفرياين كأبو زرعة الدمشقي.

 : ثقة، كقاؿ الدار قطٍت: صدكؽ كبَت احملل.قاؿ لتِت بن معُت
أخذ القراءة عرضان عن عراؾ بن خالد اظترم، كأيوب بػن دتػيم، كسػويد بػن عبػد العزيػز، كالوليػد بػن مسػلم،      

 خالد كغَتىم.كصدقة بن 
 .(ق  245)  سنة ستس كأربعُت كمائتُت -رزتو اهلل  - تويف
 

 :- رزتو اهلل تعاىل - ابن ذكواف :ثانيالراوي ال
 بن بشَت بن ذكواف القيرىشي، ككنيتو أبو عمرك. بن أزتدىو عبد اهلل 
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 .ق ( 173)  كلد يـو عاشوراء سنة ثالث كسبعُت كمائة
 .، ككاف إماـ جامع دمشقأيوب بن دتيم التميميانتهت إليو مشيخة اإلقراء بعد 

، كال مبصػر، كال ررسػاف، يف مشػقي: مل يكػن بػالعراؽ، كال باضتجػاز، كال بالشػاـدقاؿ أبو زيٍرعىةى اضتػافظي ال      
 ذكواف أقرأ عندم منو. زماف ابن

 قاؿ ابن ذكواف: أقمت على الكسائي سبعة أشهر، كختمت عليو القرآف غَت مرة.
اطتمػػس  ، ككػػاف ابػػن ذكػػواف يػػـؤ يف الصػػلواتدمشػػق، متطػػب كيصػػلي اصتمعػػة ف ىشػػاـ كػػاف خطيػػبل إقيػػ     

 ، أك لعلو كاف نائب ىشاـ.سول اصتمعة
 أخذ القراءة عرضان عن أيوب بن دتيم التميمي، كقرأ على الكسائي، كإسحاؽ اظتسييب عن نافع.      

 .يف دمشق على الصواب ق ( 242)  مائتُتشواؿ سنة اثنتُت كأربعُت ك يـو االثنُت أكاخر تويف يف 
 

 ابن عامر الشاميعن  ىشاـرواية  سند
، ككػػاف أسػػتاذان كبػػَتان كإمامػػان يف ق ( 250كىػػو: أزتػػد بػػن يزيػػد اضتلػػواين ) تػػويف  اضتلػػواينكركايتػػو مػػن طريػػق      

 .  ينة مرتُت ككاف ثقة متقنان يف اظتد القراءات عارفان هبا ضابطان عتا ال سيما ركاييت قالوف كىشاـ، رحل إىل قالوف
ق ( كأيػػوب بػػن دتػػيم  194 –ق  108واين علػػى ىشػػاـ، كقػػرأ ىشػػاـ علػػى سػػويد بػػن عبػػد العزيػػز ) ٍلػػقػػرأ اضتي      

ق (، كىػو عػن ابػن عػامر، كقػرأ ابػن عػامر علػى رتاعػة  145) تويف  مارمٌ القارئ، كقتا عن لتِت بن اضتارث الذَّ 
ق (،  18كمعػػػاذ بػػػن جبػػػل ) تػػػويف ، ق ( 85) تػػػويف  لػػػة بػػػن األسػػػقعاثك ك ، ق ( 32) تػػػويف  الػػػدرداء وأبػػػمػػػنهم 

 ، كقػرأ ابػن عػامر أيضػان علػى، اظتغػَتة بػن أيب شػهاب اظتخزكمػي-  -ق (،  64 –ق  2كالنعماف بن بشػَت ) 
 .ق ( 35) تويف  الذم قرأ على عثماف بن عفاف  ق ( 91) تويف 

 
 ابن عامر الشاميعن  ابن ذكوافرواية  سند

بدمشػق، عػن  ق ( 292ركايتو من طريق األخفش كىو: أبو عبد اهلل ىاركف بػن موسػى األخفػش ) تػويف ك      
 .ضابطان ثقة ؿتويَّان مقرئان اثنُت كتسعُت سنة، ككاف شيخ اإلقراء بدمشق، 

، (ق 198 –ق  120)  أيػوب بػن دتػيم التميمػيكقرأ ابن ذكواف على  ابن ذكواف لىعرضان ع األخفش قرأ     
 الػدرداء وأبػ، عػن ابػن عػامر، كقػرأ ابػن عػامر علػى رتاعػة مػنهم ق ( 145) تػويف  مارمٌ  بن اضتارث الذَّ عن لتِت
ق 2ق (، كالنعمػاف بػن بشػَت ) 18كمعاذ بػن جبػل ) تػويف ، ق ( 85) تويف  لة بن األسقعاثك ك ، ق ( 32)تويف 

ق ( الػذم قػػرأ  91مػي ) تػويف ، كقػرأ ابػن عػامر أيضػان علػى، اظتغػػَتة بػن أيب شػهاب اظتخزك -  -ق (،  64 –
 ق (. 35) تويف  على عثماف بن عفاف 
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 ابن عامر الشامي قراءةأصوؿ 
 رتع أصل، كىو يف اللغة ما يبٌت عليو غَته. األصوؿ:

كاصطالحان: ىو كل حكم كلػي جػار يف كػل مػا حتقػق فيػو شػرط ذلػك اضتكػم، أك ىػو القواعػد الكليػة اظتطػردة،  
 لة كما شابو ذلك.كاظتد كالقصر كالفتح كاإلما

 لغة: البسط كالنشر. الفرش:
األحكػػػاـ اطتاصػػػة بػػػبعض الكلمػػػات القرآنيػػػة اظتختلػػػف فيهػػػا بػػػُت القػػػراء مػػػع عػػػزك كػػػل قػػػراءة كاصػػػطالحان: ىػػػو 
{ فقػد قػرأ عاصػم كالكسػػائي لفػظ } مالػك { ب ثبػات األلػف بعػػد    لصػاحبها ؿتػو } 

 حبذفها. ىشاـافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر ك اظتيم، كقرأ الباقوف كىم ن

كالقراء يسموف ما قل دكرانو من حركؼ القراءات اظتختلف فيها فرشان، ألهنا ظتا كانػت مػذكورة يف أماكنهػا      
 من السور على الًتتيب القرآين فهي كاظتفركشة فرشان.

، كقػد يوجػد يف عنػد ابػن كثػَت س () القػدٍ  لفػظكقد يوجد يف الفرش مػا يطػرد حكمػو، ك سػكاف الػداؿ يف      
األصػوؿ مػا ال يطػرد حكمػو، كذلػػك كاظتواضػع اظتعينػة يف يػاءات اإلضػافة كيػػاءات الزكائػد، كإفتػا كانػت التسػػمية 

 يف كل منهما باعتبار الكثَت الغالب.
 

 والبسملة باب االستعاذة
 ال خالؼ بُت اإلماـ ابن عامر كاإلماـ حفص يف باب االستعاذة.

خػػػالؼ بػػػُت القػػػراء يف إثباسػػػا يف أكؿ سػػػورة الفاحتػػػة، كعنػػػد أمػػػا يف بػػػاب البسػػػملة بػػػُت السػػػورتُت ف نػػػو ال      
 .، سواء كاف االبتداء بعد قطع أك كقفاالبتداء بأكؿ أم سورة سول سورة التوبة

  السػػػورتُتؽتػػػن يقػػػرأ ب ثباسػػػا بػػػُت ابػػػن عػػػامرك  كىػػػم ؼتتلفػػػوف يف إثباسػػػا كحػػػذفها يف حالػػػة الوصػػػل بػػػُت السػػػورتُت،
 .كعدمو

يزيد كجهُت آخرين عن اإلماـ حفص، فتصبح األكجو اظتقركء هبا ستسػة أكجػو، ثالثػة منهػا  ابن عامراإلماـ إذان 
 مع اإلماـ حفص. ابن عامراتفق اإلماـ 

 
 البسملة بين السورتين:

 ، كأكجهها ثالثة:-سول بُت األنفاؿ كبراءة  -أثبت ابن عامر البسملة بُت السورتُت 
 اصتميع. صلف (1
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 األكؿ ككصل الثاين بالثالث. فصل (2

 كصل اصتميع. (3

 كيزيد ابن عامر على إثبات البسملة بأكجهها اظتتقدمة كجهُت قتا:
 السكت بدكف بسملة. (4

 الوصل بدكف بسملة. (5

 كمن اظتعلـو أنو ال سكت ألحد من القراء بُت سوريت الناس كالفاحتة.
صػػلت آخػػر سػػورة النػػاس بػػأكؿ سػػورة الفاحتػػة، ألهنػػا كإف كصػػلت كالقػػراء متفقػػوف يف كجػػوب البسػػملة إذا ك      

لفظػػان ف هنػػا مبتػػدأ هبػػا حكمػػان، ككػػذلك لػػو كصػػل آخػػر السػػورة بأكعتػػا، ككػػذا لػػو كصػػل آخػػر السػػورة مبػػا قبلهػػا مػػن 
 السور، كمن كصل آخر الفلق بأكؿ اإلخالص.

، داء بػػأكؿ أم سػػورة سػػول سػػورة التوبػػةخػػالؼ بػػُت القػػراء يف إثباسػػا يف أكؿ سػػورة الفاحتػػة، كعنػػد االبتػػكال      
 .سواء كاف االبتداء بعد قطع أك كقف

 .كىم ؼتتلفوف يف إثباسا كحذفها يف حالة الوصل بُت السورتُت

أمػػا إذا كقػػف القػػارئ علػػى آخػػر السػػورة األكىل كمل يصػػلها بػػاليت بعػػدىا ف نػػو يبتػػدئ بالبسػػملة ألهنػػا تكػػوف      
 كاجبة.

 ،يف ترتيػب اظتصػحف كالػتالكةسملة كمػا يف الوجػو اطتػامس عػاـ بػُت كػل سػورتُت كحكم الوصل من غَت ب     
األكىل بعػػد  السػػورة فػػ ف كانػػتالكهػػف، ، أـ غػػَت مػػرتبتُت كػػآخر النسػػاء مػػع أكؿ كػػآخر البقػػرة كأكؿ آؿ عمػػراف

وز ، كال كتػػبالبسػػملة صتميػػع القػػراء تعػػُت اإلتيػػاف الكػػوثرمػػع أكؿ  اإلخػػالصترتيػػب اظتصػػحف كػػآخر  الثانيػػة يف
 الوصل.

 .بُت الناس كالفاحتة يبسمل كباقي القراءكما أٌف ابن عامر 
 باقي القراء.كأما بُت األنفاؿ كبراءة فلو الوقف أك السكت أك الوصل ك

لسػػور فكػػل آيػػة يف افيػػو بيػػاف إلعجػػاز القػػرآف، كإظهػػار تناسػػق ترتيػػب دكف بسػػملة الوصػػل بػػُت السػػورتُت ف     
سػػورة الػػنجم كأكؿ سػػورة آخػػر  فتأمػػللف مػػع مػػا بعػػدىا ككػػذلك كػػل سػػورتُت، القػػرآف تتسػػق مػػع مػػا قبلهػػا كتػػأت

كىف الوصػػػػػػػػػػػػػل ، {          }  :القمػػػػػػػػػػػػػر
، كمػػا كفيػػو رياضػػة للسػػاف أيضػػان بيػػاف لإلعػػراب، كإظهػػار ظتعػػافو جديػػدة قػػد تغيػػب عػػن الػػذم مل يصػػل السػػورتُت

 على الفصاحة كالنطق السليم كوصل التنوين كإسقاط قتزة الوصل كالالـ الشمسية، كغَتىا.
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1مكي القيسػي أجابكقد      
نػو ظتػا كانػت ]بسػم اهلل إ" بقولػو: أيضػان  علػة حػذؼ البسػملة بػُت السػورتُتعػن  

كعنػد رتاعػة الفقهػاء، أسػقطها  -البسػملة أم عند من ترؾ  -الرزتن الرحيم[ ليست بآية من كل سورة عنده 
يف كصػػلو السػػورة بالسػػورة، لػػ ال يظػػن ظػػاٌف أهنػػا آيػػة مػػن أكؿ كػػل سػػورة، فػػالقرآف عنػػده كلػػو كالسػػورة الواحػػدة 
فكمػػا ال يفصػػل بعػػض سػػوره كبعػػض بالتسػػمية، كػػذلك ال يفصػػل بػػُت سػػورة كسػػورة بالتسػػمية، فأمػػا إثباسػػا يف 

 ."كابتداء أخرل اظتصحف ف فتا ذلك ليعلم فراغ سورة

التاليػػة  ربػػعمػػن غيػػر بسػػملة فيجػػب أف يكػػوف ذلػػ  ضػػمن الشػػروط األ بػػن عػػامرإذا أردت أف تقػػرأ ال إذان:
 وىي:
 كإف كانتا غَت متتاليتُت كآخر البقرة مع الكهف.حىت أف تكوف السور بنفس ترتيب القرآف،  .1

 بُت رتيع السور ما عدا بُت الناس كالفاحتة.متحقق الوصل  .2

 القارئ من هناية سورة إىل كسط سورة يف نفس ترتيب اظتصحف. إذا انتقل .3

يقف القارئ على هناية السورة األكىل اظتػراد كصػلها بالثانيػة فػ ف كقػف بسػمل لبدايػة السػورة الثانيػة  أاٌل  .4
بػػأفَّ علػػى القػػارئ عػػدـ اإلتيػػاف  2كىػػذا قػػوؿ رتهػػور العلمػػاء، كال التفػػات ظتػػن قػػاؿ -باسػػتثناء التوبػػة  -

 كذلك ألف القراءة سنة متبعة.بالبسملة، 

" ال خػػالؼ بػػُت أىػػل األداء  ، بقولػػو:3كقػد رد العلمػػاء علػػى مػػن قػػاؿ مثػػل ذلػػك كمػػنهم اإلمػػاـ الػػداين
ىن مػن غػَت أف يوصػلهن مبػا قػبلهن أيف التسمية يف أكائل السور إذا قطع على أكاخر مػا قػبلهن مث ابتػد

 .-باستثناء براءة  -دـ فصلها أم يف فصل البسملة كع -يف مذىب من فصل كمن مل يفصل 
كػػػالن مػػػن الفاصػػػلُت بالبسػػػملة   إفَّ  : "- التنبيػػػو الثالػػػث -يف بػػػاب التنبيهػػػات  فقػػػاؿ 4أمػػػا ابػػػن اصتػػػزرم

كالواصػػػلُت كالسػػػاكتُت إذا ابتػػػدأ سػػػورة مػػػن السػػػور بسػػػمل بػػػال خػػػالؼ عػػػن أحػػػد مػػػنهم إال إذا ابتػػػدأ 
ع، أما علػى قػراءة مػن فصػل هبػا فواضػح، سواء كاف االبتداء عن كقف أـ قط -كما سيأيت   -)براءة( 

كأمػػا علػػى قػػراءة مػػن ألغاىػػا فللتػػربؾ كالتػيىػػػمُّن كظتوافقػػة خػػط اظتصػػحف ألهنػػا عنػػد مػػن ألغاىػػا إفتػػا كتبػػت 
ألكؿ السػػورة تربكػػػان كىػػػو مل يلغهػػػا يف حالػػة الوصػػػل إال لكونػػػو مل يبتػػػدئ، فلمػػا ابتػػػدأ مل يكػػػن بيػػػػد  مػػػن 

الن ككقفان فيخرج عن اإلرتاع فكػأف ذلػك عنػده كهمػزات الوصػل اإلتياف هبا ل ال متالف اظتصحف كص

                                                 
، 1، م3الرسالة، ط مؤسسة ) بيروت، وحججيا، وعمميا السب  القراءات وجوه عن الكشح طالب، أبي بن مكي 1

 .16، ص( ىم1404

 .159ص، ( ىم1403القري،  أم جامعة ) مكة، السب ، القراءات في ايإقناع الباذش، عمي بن أحمدذلك قول:  2
، ( ىم1426العممية،  الكتب دار ) بيروت، المشيورة، السب  القراءات في البيان جام  الداني، عثمان عمرو أبو 3

 .152ص
 .263ص، ( ىم1427، 1جالكبرى،  التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في النشر محمد ابن الجزري، 4
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سػػػواء  ،كلػػػذلك مل يكػػػن بيػػػنهم خػػػالؼ يف إثبػػػات البسػػػملة أكؿ الفاحتػػػة حتػػػذؼ كصػػػالن كتثبػػػت ابتػػػداءن 
كصلت بسورة الناس قبلها أك ابتدئ هبػا ألهنػا كلػو كصػلت لفظػان ف هنػا مبتػدأ هبػا حكمػان، كلػذلك كػاف 

 الواصل ىنا حااٌلن مرحتالن.
إذا افتػػتح قراءتػػو بػػأكؿ سػػورة  -بػػُت القػػراء  -، قػػاؿ: "ال خػػالؼ بيػػنهم 1علػػي الصفاقسػػياإلمػػاـ كأمػػا 

عػن قطػع أك كقػف، كرمبػا يظػن بعضػهم أف  -أم القارئ  -غَت براءة أنو يبسمل، كسواء كاف ابتداؤه 
 االبتداء ال يكوف إال بعد قطع، كليس كذلك.

بسػػػمل لبدايػػػة السػػػورة ي فعليػػػو أفالسػػػورة األكىل اظتػػػراد كصػػػلها بالثانيػػػة يقػػػف علػػػى هنايػػػة إذا أراد القػػػارئ أف  إذان:
 كيكوف لو كجهاف، إما كصل البسملة ببداية السورة أك فصلهما. -باستثناء التوبة  -الثانية 

بػػُت سػػورتُت حبػػذؼ البسػػملة، فقػػد تلتقػػي آخػػر كلمػػة يف السػػورة، بػػأكؿ كلمػػة يف  بػػن عػػامرال ئإذا قيػػر  -:فائػػدة
 .كغَتىا من أحكاـكاـ التجويد من إدغاـ أك إخفاء لية، كيًتتب على ذلك أحالسورة التا

كقػد اسػتحب بعػػض العلمػاء كأىػػل األداء البسػملة بػُت السػػورتُت يف أربعػة مواضػػع ظتػن كػاف يقػػرأ بوجػو السػػكت 
سػورتُت بُت السورتُت يف عمـو القرآف، كاستحبوا السكت يف اظتواضع األربعة ظتػن كػاف يقػرأ بوجػو الوصػل بػُت ال

 ىي: -كاليت تسمى األربع الزُّىر  -يف عمـو القرآف، كاظتواضع األربعة 
 بُت اظتدثر كالقيامة، } ىو أىل التقول كأىل اظتغفرة * ال ....... أقسم بيـو القيامة {. (أ 

 بُت االنفطار كاظتطففُت، } كاألمر يوم ذ هلل * كيله ......... للمطففُت {. (ب 

 جنيت * ال ......... أقسم هبذا البلد {. بُت الفجر كالبلد، } كادخلي (ج 

 بُت العصر كاعتمزة، } كتواصوا باضتق كتواصوا بالصرب * كيله ..... لكل قتزة {. (د 

 كعلة ىذا االختيار كقوع الشناعة ألف أكؿ ىذه السور األربعة ) كيله أك ال أيقسم (.

، أف مػػا سػػبق استحسػػاف كاجتهػػاد مػػن بعػػض العلمػػاء كىػػو غػػ والصػػحيح المختػػار َت منصػػوص عليػػو كغػػَت ملػػـز
كالراجح عدـ التفريق بػُت ىػذه اظتواضػع األربعػة كغَتىػا، كنتكػن نقضػو بوقػوع كثػَت مػن ذلػك يف القػرآف ؿتػو: } 

     255{ آية  { ، مػن البقػرة      آيػة }مػن البقػرة،  255

 {     آية }من اظترسالت. 44 
 
 

                                                 
 .20، ص( ىم1425العممية،  الكتب دار ) بيروت، السب ، القراءات في النف  غيث النفاقسي، محمد عمي 1
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 أحكاـ النوف الساكنة والتنوينباب 
 كىذا الباب يف غتملو مطابق ألحكاـ اإلماـ حفص إال فيما يلي:      
  ابن عامرأدغم  { :النوف يف الواك يف قولو تعاىل    .} 

 الواك يف قولو تعاىل أدغم ابن عامر النوف يف { :    .} 

  ابن عامرأدغم اإلماـ ( :النوف يف الراء من قولو تعاىل    آية )من القيامػة، ألنػو ال يسػكت  27
 يف ىذا اظتوضع ؼتالفان يف ذلك اإلماـ حفص.

 
 

 السكتباب 
نػد حفػص، مػع األخػذ بعػُت االعتبػار أنػو يػدغم مػا يصػلح منهػا السػكتات الواجبػة ع اإلماـ ابن عػامرترؾ      

 .، كقد سبق اضتديث عن )من راؽ(ا، لتوفر شركط اإلدغاـ فيهم(    ، ) لإلدغاـ كذلك يف 

 عنػد اإلمػاـ حفػص، أم السػكتة ُت اصتػائزتُتعند اإلماـ ابن عػامر سػكتتاف جائزتػاف، كقتػا نفػس السػكتت      
أم سورة تسبق سورة التوبة مع التوبة نفسها كقػد تقػدـ حكمهػا يف بػاب البسػملة، كالسػكتة اصتػائزة ية هناعلى 

 ، كقد تقدـ أيضان بياهنا.الثانية ىي على لفظ } ماليو { من اضتاقة
 

 كالسكت الوقفالفرؽ بُت 
 زمن الوقف أطوؿ من زمن السكت. (1
 ادةن.الوقف يتنفس معو القارئ، أما السكت فال يتنفس معو ع (2
السكت ال كتوز إال عن طريق الركايػة، أمػا الوقػف فيجػوز للقػارئ أف يقػف علػى أم كلمػة مػا مل متػل  (3

 باظتعٌت.
كتػػوز يف الوقػػف أف تسػػتأنف القػػراءة مبػػا قبػػل اظتوضػػع اظتوقػػوؼ عليػػو، أمػػا السػػكت فتكمػػل القػػراءة مػػن  (4

 بعد السكتة.
 ك حرؼ.الوقف ال يكوف إال على كلمة، أما السكت فيكوف على كلمة أ (5
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 باب ىاء الكناية وأحكامها
سبب تسميتها هباء الكناية ألنو يكٌت هبػا عػن اظتفػرد اظتػذكر الغائػب، كتسػمى أيضػان ىػاء الضػمَت، كتعػرؼ      

 يف اصطالح القراء باعتاء الزائدة الدالة على اظتفرد اظتذكر الغائب.

مػػن مػػرًن، كخػػرج بقولنػػا ) الدالػػة  45 تنتػػًو [ اآليػػة كقػػد خػػرج بقولنػػا ) الزائػػدة ( اعتػػاء األصػػلية ؿتػػو ] لػػ ن مل     
على اظتفرد اظتذكر الغائب ( اعتاء الدالة على اظتفرد اظتؤنث ؿتو ] إليهػا [، كالدالػة علػى التثنيػة ؿتػو ] عليهمػا [، 

 كالدالة على اصتمع مطلقان ؿتو ] إليهم، إليهنَّ [.
 ل ؿتو } كيعلميو {، كباضترؼ ؿتو } إليو {.كتتصل ىاء الكناية باالسم ؿتو } إىل أجلو {، كبالفع

كاألصػل يف ىػػاء الكنايػة الضػػم ؿتػو } لىػػوي {، إال أف يقػع قبلهػػا كسػر أك يػػاء فتكسػر للمناسػػبة، كقػد تضػػم      
مػػػن الكهػػػف،  63عمػػػالن باألصػػػل، كمػػػا يف ركايػػػة حفػػػص يف قولػػػو تعػػػاىل: } كمػػػا أنسػػػانيو إال الشػػػيطاف { آيػػػة 

من الفتح، ككما قرأ اإلماـ زتزة ؿتو قولػو تعػاىل: } ألىلػوي امكثػوا  11يوي اهلل { آية كقولو تعاىل: } مبا عاىد عل
 .من القصص 29آية  من طو، ك 11{ آية 

 
 :حاالت ىي أربع يف القرآف الكرًنعتاء الكناية : أحواؿ ىاء الكناية

 .{اهلل اظتلك  ه، أف ءاتاف، كءاتيناه اإلؾتيلءافيو القر أف تقع بُت ساكنُت ؿتو }  .1

 .{ًو األعلى لو اظتلك كلو اضتمد، رب  قوليو اضتق،  }دىا ساكن ؿتو أف يكوف قبلها متحرؾ كبع .2

 .1كي ال كتتمع ساكناف  اضتالتُتىاتُت يف  الكناية على عدـ صلة ىاءمتفقوف القراء ك 
 ، ، خذكه فاعتلوه إىل سػواء اصتحػيمكشرىكه بثمن }يكوف قبلها ساكن كبعدىا متحرؾ، ؿتو أف  .3

 .كىم { عقلوه

 .ضتالةيف ىذه ا الكناية التابعةال يصل ىاء  كمنهم اإلماـ ابن عامر الشامي راءالق من كرتهور

 .{ فأخرج بًو ًمن الثمرات }أف تقع بُت متحركُت ؿتو  .4

رتيع القراء يصل اعتاء بواك لفظية إف كانت مضػمومة كبيػاء لفظيػة إف كانػت مكسػورة، إال ف فَّ كيف ىذه اضتالة 
 لبعضهم. ٍتثػستي اما 

 

 :البن عامر الشاميأحكاـ ىاء الكناية 
 بصلة ىاء الكناية إذا كقعت بُت متحركُت. ابن عامرقرأ 
 :فص يف باب ىاء الكناية يف التايلكح ابن عامريتلخص اطتالؼ بُت ك 

                                                 
1
ي ) تميى (، من قولو تعالى ) فأنمت ، فقد قرأه البزي عن ابن كثير بنمة الياء بواو وتشديد التاء فاً واحد اً إل موضع  

 من سورة عبس. 10عنو تَّميى ( ارية 
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 كسػػرعتشػػاـ   ، كالوجػػو اآلخػػرلػػف عػػن ىشػػاـ بكسػػر اعتػػاء مػػع الصػػلةر ابػػن عػػامرقػػرأ  - أ
 التالية: يف األلفاظكذلك  ،-ظتقدـ يف األداء كىو ا - اعتاء من غَت صلة

1)  {   معػػػػػػان، آيػػػػػػة }مػػػػػػن آؿ عمػػػػػػراف، ىكػػػػػػذا ] 75  

عتشاـ ، أك:-   .] 

2)  {   آيػػة }مػػن الشػػورل،  20مػػن آؿ عمػػراف ، كآيػػة  145

 [.   -:عتشاـ أك،   ىكذا ]

3)  {      آيػػػػػػػػة }مػػػػػػػػػن النسػػػػػػػػػاء،  115

   -:عتشػػػػػاـ ، أك     ىكػػػػػذا ]

   .] 

4)  {   آيػػػػة }ابػػػػن أفَّ  مػػػػع مالحظػػػػةمػػػػن النػػػػور،  52

 قػػػػػػرأ بكسػػػػػػر القػػػػػػاؼ يف ىػػػػػػذا اظتوضػػػػػػع أيضػػػػػػان، ىكػػػػػػذا ] عػػػػػػامر

عتشاـ ، أك:-   .] 

5)  {   آيػػػة }ىكػػػذا ]، مػػػن النمػػػل 28  أك ، 

 [.   -:عتشاـ

مػػن  36مػػن األعػػراؼ، كآيػػة  111آيػػة  {  } : قولػػو تعػػاىل ابػػن عػػامرقػػرأ  - ب

مث اختلػػػف الراكيػػػاف بعػػػد ، [  ىكػػػذا ] اعتػػػاء سػػػاكنة قبػػػل زيػػػادة قتػػػزةبالشػػػعراء، 

 ك ] ىكػذا صػلةال مػعء بضم اعتاذلك يف حركة ىاء الكناية، فقرأ ىشاـ 

 .[   ][، كقرأ ابن ذكواف بكسر اعتاء دكف صلة ىكذا 

 } ب بػػػداؿ ىػػػاء الكنايػػػة تػػػاء تأنيػػػث منصػػػوبة يف قولػػػو تعػػػاىل: ابػػػن عػػػامر قػػػرأ  - ت

     مػػػاف، ىكػػػذا ]لقمػػػن  21{ آيػػػة   

]كاإلخفاء عند الظاء جلي ،. 

 قرأ ابن عامر بكسر اعتاء يف موضعُت قتا: - ث
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، مػػػن الكهػػػف 63{ آيػػػة     قولػػػو تعػػػاىل: }  .1

 .[    ىكذا ] 

مػػػػػػػػػن  11 { آيػػػػػػػػػة       قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل: } .2

كال متفػػػى ترقيػػػق [،       ىكػػػذا ] الفػػػتح، 
 الالـ من لفظ اصتاللة ألنو سبقها كسر.

  } يف قولػػػػػو تعػػػػػاىل:  -أم دكف صػػػػػلة  -قػػػػػرأ ابػػػػػن عػػػػػامر بقصػػػػػر اعتػػػػػاء  - ج

  69{ آية  [ من الفرقاف، ىكذا  ]. 

  بكسػػر ىػػاء الكنايػػة مػػع صػػلتها بيػػاء لفظيػػة يف قولػػو تعػػاىل: } ابػػن عػػامر قػػرأ  - ح

     ىكذا من اظتائدة 67{ آية ، [ ]1. 

  كسػر ىػاء الكنايػة مػع صػلتها بيػاء لفظيػة يف قولػو تعػاىل: } بابن عامر قرأ  - خ

    من األنعاـ، ىكذا  124{ آية [ ]2. 

   بضم ىاء الكناية مع صػلتها بػواك لفظيػة يف قولػو تعػاىل: } ابن عامر قرأ  - د

  من الطالؽ، ىكذا ] 3{ آية    ]3. 

مػػػػن الزمػػػػر، فػػػػ ف عتشػػػػاـ  7{ آيػػػػة     }  قولػػػػو تعػػػػاىل: يف - ذ

[،      ] :ىكػػػػػػػذا -أم كحفػػػػػػػص  -الضػػػػػػػم دكف صػػػػػػػلة 

 [.     ] :كالبن ذكواف الضم مع الصلة ىكذا

                                                 
، فيترتب عمى ذلك كسر ىاء الكناية ىذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والياء وزيادة ألح بعد الالم ابن عامرقرأ  1

 .وذلك لمناسبة كسر التاء
، فيترتب عمى ذلك كسر ىاء الكناية زيادة ألح بعد الالمىذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والياء و  ابن عامرقرأ  2

 .وذلك لمناسبة كسر التاء
 .وفتح الراء، فيترتب عمى ذلك ضم ىاء الكناية وذلك لمناسبة فتح الراء بتنوين ال ين لموض ىذا ا ابن عامرقرأ  3
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{           }  :يف قولػػػػػو تعػػػػػاىل - ر

     اعتػاء يف اللفظػُت ىكػذا ]فقػد قػرأ ىشػاـ ب سػكاف  من الزلزلة،

          .] 
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 باب المد والقصر
عػػن لغػػة  امتػػاز مبيػػزتُت فءاالقػػر اظتهمػػة يف أحكػػاـ التجويػػد كذلػػك ألف  بػػوابمػػن األكالقصػػر اظتػػد يعػػد بػػاب      
البخػارم رزتػو اهلل يف صػحيحو عػن قتػادة قتا الغن ) الغنة ( كاظتد كلعل األصل يف اظتد ما أخرجو اإلمػاـ  العرب
 :سػػألت أنػس بػػن مالػػك  -أنػو قػػاؿ  عػن قػػراءة النػػيب كػػاف نتػػد مػدان " كيف ركايػػة أخػػرل " كػػاف  :فقػاؿ "

قػرأ علػى ابػن  أف رجػالن  أخرجػو اضتػافظ السػيوطي يف الػدر اظتنثػور، كصػححو األلبػايننتد صوتو مدان "، كأيضان ما 
أم بدكف مػد فقػاؿ ابػن مسػعود مػا ىكػذا أقرأنيهػا رسػوؿ  ةء كاظتساكُت { مرسللصدقات للفقرامسعود } إفتا ا

أقرأنيهػا } إفتػا الصػدقات للفقػراء كاظتسػاكُت  :ككيف أقرأىػا إيػاؾ يػا أبػا عبػد الػرزتن فقػاؿ :فقاؿ الرجل اهلل  
 .للرجل القراءة بدكف مد كالشاىد ىنا أف ابن مسعود مل يرضى  ،{ كمدىا

 كالقصر الذم كرد بُت حفص كابن عامر يتمثل فيما يلي:يف باب اظتد  كاطتالؼ
 -اظتد اظتتصل: (1

، كقػػد ، قػػركء { ، اظتالئكػػة ، جػػاء كىػػو أف يػػأيت بعػػد حػػرؼ اظتػػد قتػػزة يف كلمػػة كاحػػدة ، كذلػػك ؿتػػو } السػػماء
 قرأه ابن عامر الشامي بالتوسط، أم مبده أربع حركات قوالن كاحدان.

 اعتمزة، ف ف عتشاـ أكجو متعددة سوؼ يتم تفصيلها كبياهنا يف باب اعتمز.أما كقفان على اظتد اظتتصل اظتتطرؼ 

 -اظتد اظتنفصل: (2

أف ، قولػػوا آمنػػا ، إنػػا كىػػو أف يكػػوف حػػرؼ اظتػػد يف آخػػر كلمػػة كاعتمػػزة يف أكؿ الكلمػػة الػػيت تليهػػا، ؿتػػو } إال 
 ، كقد قرأ ابن عامر الشامي بالتوسط يف اظتنفصل.أعطيناؾ {
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 قبلها الذي حركة الهمزة إلى الساكن باب نقل
 النقل لغة: حتويل كتغَت الشيء عن مكانو.

قبلهػػػا مػػػع حػػػذؼ اعتمػػػزة للتخفيػػػف، كىػػػو لغػػػة لػػػبعض  الػػػذم اصػػػطالحان: نقػػػل حركػػػة قتػػػزة القطػػػع إىل السػػػاكن
 العرب.

مػزة كينقػل ػػيكًة ( يف الشػعراء كص، فػابن عػامر لتػذؼ اعتءكالبن عامر النقل يف لفظ كاحد فقط ىػو: لفػظ ) لػػ
بػالـ مفتوحػة كال ييثبػت قتػزة القطػع الػيت بعػد  -كيصػلها أيضػان  -حركتها إىل الالـ كبنػاءن علػى ذلػك يبتػدئ هبػا 

ػػةى (، رػػالؼ حفػػص الػػذم يبتػػدئ هبػػا  الػػالـ كال توجػػد قتػػزة كصػػل قبلهػػا، كينصػػب التػػاء فيقرؤقتػػا ىكػػذا ) لىٍيكى
آيػة  {     : } قولػو تعػاىلهبمزة كصل مفتوحة، كيكسػر التػاء، كذلػك يف 

آيػػة {        قولػػو تعػػاىل: } ك مػػن الشػػعراء،  176
 .من سورة ص 13

عامر الشامي كحفػص ييثبػت عنػد االبتػداء قتػزة ، ف ف ابن 14، كموضع ؽ اآلية 78أما يف موضع اضتجر اآلية 
 كصل مفتوحة تبعان للرسم.
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 الهمز
 قد يأيت اعتمز يف كلمة كقد تكوف ىذه اعتمزة ساكنة أك متحركة، كقد يأيت اعتمز يف كلمتُت متتاليتُت.

، كإالَّ فػػ ف  كسػػأتطرؽ بدايػػةن إىل بعػػض أحكػػاـ اعتمػػزات ككيفيػػة كتابتهػػا كسػػوؼ يكػػوف ذلػػك علػػى      العمػػـو
 بعض الكلمات كيتبت بصورة خاصة اتسمت هبا اظتصاحف العثمانية.

 

 -الهمزة في أوؿ الكلمة:
ة كسػواء اتصػلت ر و كسػمأك  ومةضػممأك  مفتوحػة كانػتسػواء  تكتب اعتمزة أكؿ الكلمة على ألف مطلقان      

 ، باستثناء ما يلي:[صرؼ ـ، سأ، لب ماألموف ذا،، أينزؿ، إً أىيوب]  :ؿتو حبرؼ زائد أك مبتدأ هبا
 )إذا جاء بعدىا ألف ف هنا تكتب على السطر ؿتو: )ءادـ. 
 تكتػػب  -قتػػزة االسػػتفهاـ  - فػػ ٌف اعتمػػزة األكىل اظتفتوحػػة إذا دخلػػت قتػػزة االسػػتفهاـ علػػى قتػػزة القطػػع

 .(، ءأقررت)ءأنذرسم، ءأنت :على السطر ؿتو
  مػػن القمػر، حيػث كيتبػا علػى غػَت صػورة، ىكػػذا  25مػن ص، كلفػظ )أؤلقػي( آيػة  8لفػظ )أؤنػزؿ( آيػة

تػػػػب حسػػػػب مػػػن آؿ عمػػػػراف، فقػػػػد كي  15)أءنػػػزؿ، أءلقػػػػي(، أمػػػػا اللفػػػػظ الثالػػػث كىػػػػو )أؤنبػػػػ يكم( آيػػػػة 
القاعػػػدة العامػػػة كالػػػيت تعتػػػرب أٌف اعتمػػػزة اظتضػػػمومة أك اظتكسػػػورة إذا دخلػػػت عليهػػػا قتػػػزة اسػػػتفهاـ ف هنػػػا 

، كإف كانػت مكسػورة كتبػت اكمومة كتبػت علػى ك تكتب حسب حركة اعتمزة الثانيػة، فػ ف كانػت مضػ
 على نربة.

 مواضػػع، كىػػي: لفػػظ  ةلفػػظ )أئػػذا( كلفػػظ )أئنػػا( يف رتيػػع اظتصػػحف كتػػب علػػى غػػَت صػػورة إال يف ثالثػػ
من الصػافات، حيػث كتػب ىػذاف  36من النمل كآية  67من الواقعة، كلفظ )أئنا( آية  47)أئذا( آية 

 .-على نربة كما جاء يف البند السابق  -على أصل القاعدة ر سابقة الذكاللفظاف يف الثالثة مواضع 
   كقػد كيتبػت 64حػىت اآليػة  60ػو( حيػث تكػرر ستػس مػرات يف سػورة النمػل يف اآليػات مػن لفظ )أءلػػ ،

 اعتمزة يف ىذا اللفظ على غَت صورة.
 

 -:1الهمزة في وسط الكلمة
علػػػػى طػػػرؼ اضتػػػػرؼ كانػػػت أك  ، األلػػػف سػػػاكن غػػػػَت كسػػػبقها حػػػػرؼ يف كسػػػػط الكلمػػػةاعتمػػػزة  كانػػػتإذا       

و، ػػػػػػ  ]شط :ؿتػػو علػػى السػػطر، ف هنػػا ترسػػم ،خطػػان  يف حػػاؿ اتصػػاعتا بػػاضترؼ الػػذم بعػػدىاقبلهػػا الػػذم السػػاكن 
 [.جيزءان، سىٍوءة مذءكمان، ،ػان ػػػػػ  ان، بريػػػػػ  ركف، شيػػػػػػػ  كت ،ان ػػػػػػ  كط، موفػػػػػ  اف، يسػػػػ  الظم

                                                 
ما ،َوْرُؤح ،كما في "سأل اً إما أن يكون حقيقيّ  اليمزة: َتَوسط 1 فْت،  ومسألٍة"، وا  َأن يكون عارضًا، وذلك إذا َتطرَّ

نأو نسبٍة، أو جمٍ ، أو عالمِة تأنيث َأو تثنيٍة، أواتَّنمت بضميٍر،   ،يال اليين محمد ]منطفىالمننوب.  و َألٍح الُمَنوَّ
 .[285، ص( ىم1414العنرية،  المكتبة ) بيروت، العربية، الدروس جام 
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فتكتػب ُت، أك كانػت اعتمػزة سػاكنة مسػبوقة حبركػة، تكاضترؼ السابق عتا متحػركوسطة اظتتكانت اعتمزة   كإف     
 ، كالضػم أقػولالضػم مػنالكسػر أقػول على ىي ة حرؼ مناسب ضتركتهػا كحركػة مػا قبلهػا حسػب قػوة اضتركػة، ف

نة يف  ) على اعتبار ىنػا أف السػكوف كاضتركػة (، لػذلك تتبػع اعتمػزة السػاك السكوف منأقول  ، كالفتحالفتحمن 
 كتابتها حركة اضترؼ الذم يسبقها.

 -كما يلي:  رشتت ان ألف كافأك   كاضترؼ السابق عتا متحرؾ اظتتوسطة متحركة كانت اعتمزة  ف ف
 [ن، يىً سػوا، سيػً لأنبًػٍ همو ]ػػػ، ؿتنػربة (كرسػي أك اء )  ػػػػػػيعلػى وران رشتػت اعتمػزة ػػػػػػػإذا كاف أحدقتا مكس ،

 .ُت[ػػػ  ُت، متكػػػػ  سفال ترسم على ياء ل ال كتتمع ياءاف، ؿتو ]خػاياء إال إذا كاف بعدىا أك قبلها 
  إال [كاظتؤتفكػةؿتػو ]يىػٍذرىؤيكم،  ،كاكعلػى رشتػت اعتمػزة  مكسورغَت اآلخر ك إذا كاف أحدقتا مضمومان ،

 .ػوسان[ػػػػ  وده، يػػػػػ  ؿتو ]ياف، كاك ل ال كتتمع  كاكفال ترسم على إذا كاف بعدىا أك قبلها كاك 
 كػافإذا  إال ، [كه، رىأى ؿتػو ]سىػأىؿ، ألػفعلػى رشتػت  ة كالذم قبلها مفتػوح أيضػان مفتوح ت اعتمزةإذا كان 

 .اف[ػػػػ  قبل اعتمزة أك بعدىا ألف فال ترسم على ألف ل ال كتتمع ألفاف، ؿتو ]شنػ
 
 

 -الهمزة في آخر الكلمة :
 .-كما يلي: ،ما قبلهاركة سب ضتترسم على ىي ة حرؼ منااعتمزة اظتتطرفة الواقعة يف آخر الكلمة 

 أى [ذىرى ، ؿتو ] ألف على شتتكاف ما قبلها مفتوحان ر   ذاإ. 
 ؿتو ] إف امرؤهاٍ [كاكعلى كاف ما قبلها مضمومان رشتت   ذاكإ ،. 
 ئ [امر ئ، كىي، ؿتو ] ياءعلى كاف ما قبلها مكسوران رشتت   ذاكإ. 
 [. اطتٍبء ،مٍلءء، اظترٍ ، ؿتو ] رشتت على السطركاف ما قبلها ساكنان   ذاكإ 
  [ جاءى  ] قبل اعتمزة أك بعدىا ألف فال ترسم على ألف ل ال كتتمع ألفاف، ؿتو كافإذا  أما. 

 

 ( يف هناية األصوؿ. 1انظر ملحق رقم ) 

، فللرسم القرآين ميزة امتاز هبا مػن عنػد اهلل، فػانظر  مالحظة: رعػاؾ -سبق كقلنا بأٌف ىذه القواعد على العمـو
 من القصص، فقد رشتت على ألف، ىكذا ) لتنوأي (.  76يف قولو تعاىل: } لتنوءي بالعصبة { آية  كتأمل -اهلل
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 باب الهمز المفرد
الشػػامي اإلمػػاـ ابػػن عػػامر ، كقػػد كافػػق اإلمػػاـ أك متحػػرؾ 1اكر مثلػػو، كىػػو إمػػا سػػاكنىػػو اعتمػػز الػػذم مل كتػػ     

 -لي:حفص يف ىذا الباب إال يف مواضع ػتدكدة كبياهنا كما ي
 

 اعتمز اظتفرد يف باب عامرخاصة البن  ألفاظ
 96مػن الكهػف، كآيػة  94{، آيػة   اعتمػزة ألفػان يف لفظػي }  ابن عامر أبدؿ .1

 .{  من األنبياء، ىكذا } 

} ىكػذا  ،اعتمػزة،مػن  8مػن البلػد، كآيػة  20{ آيػة  } اعتمزة كاكان يف  ابن عامر أبدؿ .2

 }. 

مػن اظتعػارج، فيقػرؤه ىكػذا }  1{ آيػة  لفػظ } اعتمػزة ألفػان كصػالن ككقفػان يف  ابن عامر أبدؿ .3

 }. 

 الفعل ) سأؿ ( يف اظتعارج ىو فقط اظتبدؿ قتزتو، أما ؿتو ) سيً ل ( فال إبداؿ فيها. مالحظة:

 .{ } ، ىكذا من اإلخالص 4آية  (  )لفظ ابن عامر  قتز .4

 .{  }، ىكذا أينما كرد (  )لفظ ابن عامر  قتز .5

  ( مػػػن قولػػػو تعػػػاىل: }  ) يف لفػػػظ  ابػػػن عػػػامر اعتمػػػز حػػػذؼ .6

     مػػػن غػػػَت قتػػػز، مػػػن التوبػػػة، فقػػػرأ ىػػػذا اللفػػػظ بضػػػم اعتػػػاء  31{ آيػػػة

 .2{ ىكذا } 

من التوبػة، بزيػادة قتػزة مضػمومة  116{ آية     } ابن عامر قرأ  .7

 .( بعد اصتيم كبعدىا كاك مدية، ىكذا ) 

                                                 
 (. توِفميٱرح السبعة التالية وىي ) من بأحد ا ح اً آن أن يكون مسبوقمن عالمة اليمز المفرد الساكن في القر  1
جميور القراء عمى قراءة ) يضاىون (، أي ضم الياء من غير ىمز، وا نل ضاىى، وا لح منقمبة عن ياء،  2

واليمزة وحذفت من أجل الواو، وا شبو أن يكون ل ة ضاىى، وليس مشتقًا من قوليم امرأة ضيياء،  ن الياء أنل 
 القراءات وجوه عن الكشح طالب، أبي بن ]مكي زا دة، ول يجوز أن تكون الياء زا دة إذ ليس في الكالم فعيل بفتح الفاء.

 .[502، ص( ىم1404، 1الرسالة، ج مؤسسة ) بيروت، وحججيا، وعمميا السب 
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ضػػمومة بعػػد اصتػػيم مػػن األحػػزاب، بزيػػادة قتػػزة م 51{ آيػػة    } ابػػن عػػامر قػػرأ  .8

 .( بدؿ الياء، ىكذا ) 

كال متفػى ، { ىكػذا }  فيقرؤه، من البينة 7+  6آية  (  )لفظ  ابن ذكواف قتىىز .9
 .تصلاظتد اظت

مػػػػن سػػػػبأ، فيقػػػػرؤه ىكػػػػذا }  14( آيػػػػة  ) يف لفػػػػظ قػػػػرأ ابػػػػن ذكػػػػواف بسػػػػكوف اعتمػػػػزة  .11

 .} 
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 باب الهمزتين من كلمة واحدة
دائمػان تكػوف مفتوحػة كػتققػة صتميػع القػراء، ك  قتػزة اسػتفهاـ إذا اجتمعت قتزتاف يف كلمة كاحػدة، فػاألكىل      

 كالثانية إما مفتوحة أك مضمومة أك مكسورة.

كالػػيت  إال بعػػض االسػػتثناءات احملػػدكدة ذلػػك كمػػذىب اإلمػػاـ ابػػن ذكػػواف موافػػق ظتػػذىب اإلمػػاـ حفػػص يف     
 -ا اإلماـ ىشاـ فلو التفصيل يف ذلك:أمَّ  ،سيتم التنبيو عليها يف ىذا الباب

 -:ف مفتوحتُتااعتمزتإذا كانت أم  - كانت الثانية مفتوحةفلهشاـ كجهاف إذا  
 ، كىو اظتقدـ يف األداء.اإلدخاؿ عمنهما م الثانيةاعتمزة  لي يسهت - أ
 .اإلدخاؿ عمنهما م الثانيةة حتقيق اعتمز  - ب

  فيكوف النطق هبمزة، - كدتد مبقدار حركتُت -ىو إثبات ألف تفصل بُت اعتمزتُت اظتتالصقتُت  كاإلدخاؿ:
ؿتو ققة، كذلك ػتققة فألف فهمزة ػت النطق هبمزة، كىو اظتقدـ أداءن، أك هلة بُت بُتػػػتققة فألف فهمزة مس

 [  ، ]. 

 -، فلو أيضان كجهاف:أك مضمومة أما إذا كانت اعتمزة الثانية مكسورة
 .، كىو اظتقدـ يف األداءاإلدخاؿ عمنهما م الثانيةحتقيق اعتمزة  - أ

 مع عدـ اإلدخاؿ ) كحفص (. منهما الثانيةاعتمزة حتقيق  - ب

، كإذا كانػػت الثانيػػة مضػػمومة، كعدمػػو ؿالثانيػػة مػػع اإلدخػػا تحقػػق[ ف   ، ؿتػػو ] ففػي اعتمػػزة اظتكسػػورة

  مػػػػػػػػػػػػػن آؿ عمػػػػػػػػػػػػػراف، }  15{ آيػػػػػػػػػػػػػة      ] }  كذلػػػػػػػػػػػػػك يف:

    8{ آيػػػة  { ،مػػػن ص      آيػػػة }ر [ كال مػػػن القمػػػ 25
موضػع ىػو  األكؿ فػي موضػعين وجػو االػ  أيضػاً  ولػو، فتحقق الثانية مع اإلدخػاؿ كعدمػويف القرآف،  ارابع عت
 الثانيػةاعتمػزة  لي يسػهت {، حيث أف الوجػو الثالػث ىػو }  القمرموضع سورة الثاين {، ك  }  ص

 .اإلدخاؿ عمنهما م

 -كىي:، ألفاظ سبعةىو التحقيق مع اإلدخاؿ يف ك  كجهان كاحدان فقطكما أف عتشاـ 
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  لفػػػػظ(  )  ىكػػػػذا } مػػػػن األعػػػػراؼ 113آيػػػػة ،    

   }1. 

  لفػػػظ(  )  ىكػػػذا } مػػػن الواقعػػػة،  47كآيػػػة ، مػػػن النمػػػل 67كآيػػػة  مػػػن مػػػرًن، 66آيػػػة

   }2. 

 ( لفظ   آية )41  { من الشعراء، ىكذا   .} 

 ( لفظ   آية )52 { من الصافات، ىكذا    .} 

 ( لفػػػػػػػػػػػػظ   آيػػػػػػػػػػػػة )مػػػػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػػػػافات، ىكػػػػػػػػػػػػذا }  86    

 .} 

 ( لفظ   ) كآيػة  مػن اظتؤمنػوف، 82آيػة مػن اإلسػراء، ك  98 + 49من الرعد، كآية  5آية
مػػػػن  10مػػػن الواقعػػػة، كآيػػػة  47مػػػن الصػػػافات، كآيػػػة  53 + 16آيػػػة ك  مػػػن السػػػجدة، 10

 {.     النازعات، ىكذا } 

 ( لفػػظ   آيػػة )مػػن العنكبػػوت، ىكػػذا }  29كآيػػة  ،3مػػن األعػػراؼ 81 

   ىكػػػػػػػذا } 9{، كموضػػػػػػػع فصػػػػػػػلت آيػػػػػػػة ،   

  كىػػػػو: آخػػػػر وجػػػػو - خاصػػػػةن  سػػػػورة فصػػػػلت -{، كعتشػػػػاـ يف ىػػػػذا اظتوضػػػػع- 
 .، كىو اظتقدـ يف األداءاإلدخاؿ عم الثانيةاعتمزة  لي يسهت

يف فصػل االسػتفهاـ  سػيتم اضتػديث عنهػا، لػذا االسػتفهاـ اظتكػررب مػرتبطاأللفػاظ السػبعة السػابقة  بعػض تنويو:
 اظتكرر.

 

 
                                                 

 عمى ايإصبار. حفص الذي قرأه بصالحالشامي ىمزة استفيام، ابن عامر ىذا الموض  زاد عميو  1
 

 بضم ميم. )مّت( قرأ ابن عامر لفظ 2

 حفص الذي قرأه عمى ايإصبار. بصالحالشامي ىمزة استفيام،  ابن عامرىذا الموض  زاد عميو  3
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   -:أمالحظة 
مػػػػزة هب -كجهػػػػاف األكؿ: مػػػػن مػػػػرًن، 66آيػػػػة  1{   }  :البػػػػن ذكػػػػواف يف قولػػػػو تعػػػػاىل (1

هبمػػزتُت األكىل مفتوحػػة  كالوجػػو الثػػاين:{،     اإلخبػػار ىكػػذا }حػػدة مكسػػورة علػػى كا

 قػػرأ ، أمػػا ىشػػاـ فقػػد{   ىكػػذا }  -كحفػػص   - كالثانيػػة مكسػػورة علػػى االسػػتفهاـ
 .(البند السابقباالستفهاـ مع إدخاؿ ألف )كقد ذيًكر يف 

-مػػػػن فصػػػػلت، تسػػػػهيل اعتمػػػػزة الثانيػػػػة  44( آيػػػػة   ) :البػػػػن ذكػػػػواف يف قولػػػػو تعػػػػاىل (2

 .{ ىكذا } ، فأسقط قتزة االستفهاـ كقرأ هبمزة كاحدة أما ىشاـ، -كحفص

مػن األحقػاؼ، فيكػوف البػن ذكػواف  20( آيػة   زاد ابن عػامر قتػزة اسػتفهاـ علػى لفػظ ) (3

لػػو حسػػب {، كأمػػا ىشػػاـ ف     فيهػػا حتقيػػق اعتمػػزتُت ىكػػذا }
} ، ككػػال الػػوجهُت ب دخػػاؿ ألػػف، ىكػػذا ، كالثػػاين حتقيقهػػااعتمػػزة قاعدتػػو كجهػػاف: األكؿ تسػػهيل

  أك ، }. 

( آيػة       )( مػن قولػو تعػاىل:  )  زاد ابن عامر قتزة اسػتفهاـ علػى لفػظ (4
، فيقػرأ ان ألفػ - ىشػاـ فقػط -اعتمػزة الثانيػة، كأدخػل  براكييػو سهل ابن عػامر حيثمن القلم،  14

 .( ) (، أما ابن ذكواف فيقرأ لو ىكذا  عتشاـ ىكذا ) 

 إدخاؿ ألف الفصل بُت اعتمزتُت يف ألفاظ ىي: نتتنع  -:ب مالحظة
 ن عامربنتتنع اإلدخاؿ ال ( براكييو يف  )2  مػن طػو، كقولػو  71من األعراؼ، كآية  123آية

مػػػػن الػػػػشػػػػػػػػعراء، ألف أصػػػػػػػل ىػػػػذه  49{ آيػػػػة        }  :تعػػػػاىل
أبدلت ألفػان كىػي توحتاف كالثالثة ساكنة الكلػػػػمػػػػػة ىو ) أأأمنتم ( أم بثالث قتزات، األكىل كالثانية مف

إدخػػػاؿ  -كمػػػا سػػػبق    -حقػػػق األكىل كسػػػهل الثانيػػػة كأبػػػدؿ الثالثػػػة، كنتتنػػػع  ابػػػن عػػػامر، ك فػػػاء الكلمػػػة
األلػػػػف  كالثانيػػػػة االسػػػػتفهاـ، األكىل قتػػػػزة ألػػػػف، كعلػػػػة ذلػػػػك أالَّ يصػػػػَت اللفػػػػظ يف تقريػػػػر أربػػػػع ألفػػػػات

                                                 
 )مّت( بضم ميم. قرأ ابن عامر لفظ 1

 وأبدل الثالثة ،الثانية وأبقى اليمزة ،قرأ ابن عامر ىذا المفظ بيمزة استفيام، بصالح حفص الذي حذح ىمزة الستفيام 2
 .إلى ألح
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دلة من اعتمػزة السػاكنة، كذلػك إفػراط يف التطويػل كخػركج عػن  كالرابعة اظتب، الفاصلة كالثالثة قتزة القطع
 .كالـ العرب

 بػن عػامرنتتنع اإلدخػاؿ ال ( يف  مػن قولػو تعػاىل ):  {      }
اظتفتوحػة،  لثانيػةكا االسػتفهاـثػالث قتػزات، األكىل قتػزة  من الزخػرؼ، ففػي ىػذا اللفػظ كتتمػع 58آية 

، أم حقػػػق السػػػابق مػػػن حيػػػث اضتكػػػم اللفظ، كىػػػي كػػػكالثالثػػػة سػػػاكنة أبػػػدلت ألفػػػان كىػػػي فػػػاء الكلمػػػة
 .اعتتنا (ا ْء ىكذا ) األكىل كسهل الثانية كأبدؿ الثالثة
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 فصل في االستفهاـ المكرر
  تسع سور، كالتايل:يف القرآف الكرًن يف أحد عشر موضعان يف اظتكرر كرد االستفهاـ

{            قولػػو تعػػاىل: }  .1
 من الرعد. 5آية 

 .{           }  :لهشاـيُقرأ و 

          } :بػػػػػػػػػػػػػن ذكػػػػػػػػػػػػػوافيُقػػػػػػػػػػػػػرأ الو 

}. 

{ آيػػػػػػػة          قولػػػػػػو تعػػػػػػاىل: }  .2
 من اإلسراء. 49

{ آيػػػػة          قولػػػو تعػػػاىل: }  .3
 من اإلسراء. 98

مػػػػن  82آيػػػػة  {        قولػػػػو تعػػػػاىل: }  .4
 ال متفى أٌف ابن عامر يضم اظتيم يف )متنا(.، ك فو اظتؤمن

{         قولػػػو تعػػػاىل: }  .5
 .1من النمل 67آية 

         }: اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلهش يُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأو 

}. 

         }: البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف يُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأو 

 }. 

                                                 
بيمزة مكسورة وبعدىا نون مفتوحة مشددة وبعدىا نون مفتوحة  فيقرؤه، اً عمى المفظ الثاني نونالشامي ابن عامر زاد  1

 .مصففة
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          قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىل: }  .6

         مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  29، 28{ اآليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 العنكبوت.

            قولػػػػػو تعػػػػػاىل: }  .7

   من السجدة. 11{ آية 

مػػػػػػػػػػػػن  16{ آيػػػػػػػػػػػػة        قولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاىل: }  .8
 .ال متفى أٌف ابن عامر يضم اظتيم يف )متنا(، ك الصافات

، مػن الصػافات 53{ آيػة        قولو تعاىل: }  .9
 .ال متفى أٌف ابن عامر يضم اظتيم يف )متنا(ك 

        قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل: }  .11

  ال متفى أٌف ابن عامر يضم اظتيم يف )متنا(، ك من الواقعة 47{ آية. 

         }: لهشػػػػػػػػػػػػاـ يكػػػػػػػػػػػػوف ىكػػػػػػػػػػػػذا

 }. 

         }: البػػػػػن ذكػػػػػواف يكػػػػػوف ىكػػػػػذا

 } ،-  بالنسبة للهمزات أم كحفص -. 

          قولػػػػػو تعػػػػػػاىل: }  .11
 من النازعات . 11، 11{ اآليتاف 

          }: لهشػػػػػػػػػػػاـ يكػػػػػػػػػػػوف ىكػػػػػػػػػػػذا

}. 

          }: البػػػػن ذكػػػػواف يكػػػػوف ىكػػػػذا

 }. 
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 رراالستفهاـ اظتكيف  ابن عامرمذىب 
ضػع امو  ةثالثػ إال يف رتيػع اظتواضػع السػابقة يف اللفػظ الثػاينكاالسػتفهاـ يف اللفػظ األكؿ  باإلخبار ابن عامر قرأ

، باالسػتفهاـ يف اللفػظ األكؿ كاإلخبػار يف اللفػظ الثػاين فيهمػا النازعػات، ف نػو قػرأ وموضػع النمػل موضػعىي: 
 .كالثاينيف األكؿ االستفهاـ الواقعة ف نو قرأ ب موضع كاظتوضع الثالث ىو

، أم ، كعتشػػاـ كحػػده اإلدخػػاؿاعتمػػزة الثانيػة حتقيػػق :اسػتفهاـ ىػػواللفظػػة الػػيت فيهػػا يف براكييػو ابػػن عػػامر مػنهج ك 
 ، كأما ابن ذكواف فيحقق من غَت إدخاؿ.أفَّ ىشاـ لتقق مع اإلدخاؿ

 
 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ اللقاء) 
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 ى األلفاظ التي فيها ىمز متطرؼباب وقف ىشاـ عل
 :1قاؿ الداين يف أرجوزتومن اظتعلـو أف اعتمزة فيها ثقل يف نطقها، لذلك ختلصت منها العرب بعدة أشكاؿ، 

 ألنو حرؼ شديد صعب               و كلفة كتعب ػػيػػكاعتمز ف
 وة اعتمادً ػػدره كقػػمن ص               تهاد ػػاجػػمترجو الناطق ب

 إذ ىو كالسعلة كالتهوعٍ                ٍع ػػطػنػػتػػة كالػػفػلػػبو الكعيػػي
 باصتعل بُت بُت كالتبديل             لذاؾ فيو النقل كالتسهيل 

 افػػمػػلػػػعػػػػذاؾ يػػد بػػػواحػػل              ر قتا لقباف ػػبػػنػػز كالػػمػػكاعت
 تعبَت عن التخفيفالنرب              كقاؿ أىل العلم باضتركؼ 

 يتلخص يف اآليت: ىشاـكأنواع التخلص كالتغيَت الذم يطرأ على اعتمزة عند الوقف عليها لإلماـ 
 ، ؿتو )البارئي(.ىو نطق اعتمزة بُت اعتمزة كبُت حرؼ اظتد اجملانس ضتركتها :التسهيل

 .، ؿتو )يأيت(ىو إبداؿ اعتمزة حرؼ من جنس حركة ما قبلها :داؿػػػػاإلب
 .، ؿتو )ملءي(قبلها مع حذؼ اعتمزة الذم كنا نقل حركة قتزة القطع إىل السىو  :لػػقػػنػػػػػػػػػال
 .ػوىا(، ؿتو )تطػػػ ي ىو عدـ نطق اعتمزة بالكلية، بشركطها :ذؼػحػال
 

اعتمػػػػز اظتتطػػػػرؼ يف الكلمػػػػة اظتوقػػػػوؼ  4، فقػػػػد سػػػػهلفقػػػػط 3بػػػػاعتمز اظتتطػػػػرؼ ىشػػػػاـاإلمػػػػاـ  2اخػػػػتصكقػػػػد      
 .5عليها

                                                 
 بالتجويد الديانات وعقد القراءات وأنول والرواة القراء أسماء عمى المنبية ا رجوزة عثمان الداني، عمرو أبو 1
 .( ىم1420والتوزي ،  لمنشر الم ني دار الرياض، ) دللت،وال

لفاظ وأنل مطرد، أ صمسةتمامًا، إل في  على اعتمز اظتتطرؼفي باب الوقح ايإمام ىشام واف  ايإمام حمزة  2
، من النور، فيقرأ حمزة ىذا المفظ باليمز، ولذلك فيو يقح عميو بثالثة أوجو 35}دري{ آية ىي:  وا لفاظ الصمسة
من الكيح، فحمزة يقرؤه مثل حفص بالننب م  التنوين ولحمزة فيو وقفًا تسييل  88{ آية }جزاءً ىو  والمفظ الثاني:

من  51آية  ىو }ترجي{ :والمفظ الثالث اليمزة م  المد والقنر، أما ىشام فيقرؤه بالرف  ولو فيو وقفًا صمسة القياس،
والمفظ  عممية، أما حمزة فيقرؤه مثل حفص، أوجو أربعةك فيو يقح عميو بفيقرأ ىشام ىذا المفظ باليمز، ولذل ا حزاب،
من فاطر، فيقح حمزة عميو بايإبدال  43ىو إسكان اليمزة لحمزة في }ومكر السيء{ الموض  ا ول من آية  :الرابع

ىو  :لخامسالمفظ او فيقح عميو ىشام بأربعة أوجو،  -أي بالرف   -إلى ياء بصالح ىشام الذي يقرؤه مثل حفص 
}زكريا{ أينما ورد في القرآن، فيقرأ ىشام ىذا المفظ باليمز ىكذا )زكرياء(، بصالح حمزة الذي يقرؤه بال ىمز مثل 

 :فيو أما األصل المطردحفص، ولذلك فيشام يقح عميو بثالثة أوجو إذا كان مفتوحًا وصمسة أوجة إذا كان مضمومًا، 
 اُء، فيشب  في أحد أوجو الوقح عند حمزة، وُيتوسَّط عند ىشام.مقدار المد في حال الوقح عمى نحو السم

 .في حال الوقح ، فتركيا في حال الوقح، كما أن ايإعراب متروكمعربةصففت اليمز حال الوقح  ن اليمزة  3
 .أو نقالً  اً أو حذف أو تسييالً  المقنود بالتسييل ىو الت ير المطم  سواء أكان إبدالً  4
 في حال الوقح مطمقًا. ليمزا ىشامل يحق   5
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اعتمزة اظتتطرفة اظتوقوؼ عليها البد أف تكػوف سػاكنة، ألهنػا إف كانػت متحركػة يف الوصػل فػالوقف يوجػب ف     
 سكوهنا.

 .( كقف الرسم)  ككجو رشتي (، كقف القياس)  كقفان على اعتمز اظتتطرؼ كجهاف: كجو قياسي شاـكعت
 

 -: ، أو ] الوقف التصريفي [وقف القياس
كفػق قواعػد كتابػة اعتمػز كمػا  -اظتقصػود بالتسػهيل ىػو التغػَت اظتطلػق  -عتمػز ىػو تسػهيل ا يوقف القياسال     

 .، مبعٌت آخر أفَّ اعتمزة تيسهل حسب قاعدة عامةبينها علماء اللغة كالرسم كاإلمالء

ت صػورسا ألفػان ال خركج عن القياس يف ختفيف اعتمػزة الػيت رشتػت ألفػان، مػن أجػل أف اعتمػزة الػيت رشتػ :مالحظة
، علػى عتا الرسم العثمػاين، فهػي ال ختػرج عػن حػاؿ كوهنػا مبدلػة ألفػان، ؿتػو ) اقػرأ ، يشػأ ( خفيفالت توافق حاؿ

 .الغالب
 

 -وقف الرسم:
اظتقصػػود بالتسػػهيل ىػػو  -ي ىػػو التػػزاـ صػػاحب الركايػػة برسػػم اظتصػػحف حػػاؿ تسػػهيلو للهمػػز وقػػف الرشتػػال     

 ، كيعرؼ أيضان بالتخفيف الرشتي.-التغَت اظتطلق 

إذا   أمتبػػاع الرسػػم العثمػػاين امػػن أكجػػو الوقػػف علػػى الكلمػػات ، فتبػػاع الرسػػم أيضػػان ا ىشػػاـعػػن  نيًقػػل :مالحظػػة
ك، كإذا كانػػت كاكان فيوقػػف عليهػػا بػػوا اعتمػػزة صػػورةكإذا كانػػت ألفػػان فيوقػػف عليهػػا بػػاأللف،  اعتمػػزةصػػورة كانػػت 
]علػى الغالػب[، كيكػوف  2باضتػذؼ يوقػف عليهػا 1فيوقػف عليهػا بيػاء، كإذا مل يكػن عتػا صػورة اعتمػزة يػاءن  صورة

ذلػك كلػػو إذا كافػػق اللغػػة العربيػػة، فػػ ذا مل متػػالف اللغػػة كتػواتر نقلػػو غيَّػػػرىه حسػػب مػػا سػػبق ذكػػره، أمػػا إذا خػػالف 
 اللغة كالنقل كما يف )السوأل( مل يغَته تبعان الرسم.

إذا كقػع بعػد متحػرؾ أيبػدؿ  اظتتطرؼ اظتتحرؾ الػذم يسػكن للوقػف: اظتتوسط أك كبناءن على ما سبق فاعتمز     
صػحيح نقلػت حرؼ مد من جنس حركة ما قبلو، كإذا كقع بعد ألػف أيبػدؿ ألفػان، كإذا كقػع بعػد حػرؼ سػاكن 

حػرؼ لػُت أك حػرؼ مػد كلػُت: نيقلػت حركتػو إىل مػا قبلػو مث  إذا كػافك  حركتو إىل ما قبلػو مث حػذؼ ىػذا اعتمػز؛
كقػػػع بعػػد كاك زائػػػدة أبػػدؿ كاكان مث أدغمػػػت الػػػواك األكىل يف  ، كإذاىػػػذا اعتمػػز أك أيبػػػدؿ كأيدغػػم فيمػػػا قبلػػو حػػذؼ

 مث أدغمت الياء األكىل يف الثانية. إذا كقع بعد ياء زائدة أبدؿ ياءن الثانية، ك 
 كترم فيما سبق ) التسهيل ككذلك الرـك كاإلمشاـ ( بشركطهما. مالحظة:

                                                 
 ناك بعض الشواذ،  ن لمقرآن ميزة صانة في الرسم.يىذا ليس عمى اطالقو ف 1

 .النقل :يدصل ضمن ذلك 2
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 كما سبق سيتم شرحو بالتفصيل فيما يلي:

 -زيادة بياف وإيضاح:
   -مز من حيث اضتركة على ثالثة أضرب:اعت

 اظتتحرؾ بعد متحرؾ -اظتتحرؾ بعد ساكن، الثالث: -الساكن بعد متحرؾ، كالثاين: -األكؿ:
 

 ، كيأيت بعد:ان أك عارض ان قد يكوف سكونو أصلي -الهمز الساكن بعد متحرؾ: -أوالً :
 :الفتح- 

 ييٍستهزىأي. ،مألي ، نبىًأ، زتأو، ظمىأه، امرأى، تربَّأى، مبوَّأ، أسوىأ، ، سبىأو ، بدأى، ذرأى، ملجأو أٍ ٍأ، اقرى ػبَّ ػيشىٍأ، يين -:ؿتوكذلك 
 

 -مو:كْ حُ 
 ألفان ] على القياس [. ةاعتمز ؿ ابدإ - أ
 ] على القياس [. 1التسهيل بالرـك « اظتكسور كاظتضمـو »يف اعتمز  - ب
 

 :ا، كقتافجهك يف ىذا النوع  شاـ( عت ظمأه  ففي ؿتو كلمة )
 فان، ىكذا ) ظما (.إبداؿ اعتمزة أل .1
2. .  تسهيل اعتمزة مع الرـك

، أم يكوف الوقف عليها بوجػو كاحػد كىػو اإلبػداؿ  -مالحظة: إذا كانت حركة اعتمزة عارضة فال يدخلها رـك
 كذلك ؿتو } يشًأ اهلل {.

 
 ظتاذا ال نقرأ بوجو اإلمشاـ يف ؿتو: ظمأه؟ -:لطيفة
بعػػػد إسػػػكاف اضتػػػرؼ، كنالحػػػظ ىنػػػا أف األلػػػف عنػػػد ألف اإلمشػػػاـ يكػػػوف بضػػػم الشػػػفتُت، ككػػػذلك يكػػػوف      

مث يليػو ضػم للشػفتُت، كيف  -عنػد نطػق األلػف  -نطقها نفتح الفم، فلو كاف ىناؾ إمشػاـ فسػيتحتم فػتح الفػم 
 ىذا ثقل من ناحية كمن ناحية أخرل يكوف شكل الفم غَت مقبوؿ.

 
 
 

                                                 
ل يكون إل م  الروم، وبناًء عمى ذلك ل يكون التسييل في الساكن والمفتوح المتطرح،  ن الساكن التسييل  1

 .والمفتوح المتطرح ل يكون فييما روم



 أصوؿ قراءة ابن عامر الشامي                                                                 القراءات العشر للػقرآفالدرر الحساف في 

 

                                                                                                                 38      
 

 

 :الكسر- 
،ئً كىيػػػئ، نبػػئ، قػػرًئى، اسػػػتهزًئى، شػػاط -:ؿتػػوكذلػػك  ػػػيًئ، يسػػتهزً  ، امػػرئو ئي، تبػػػو ئي، ئي، ييبػػًدئي، تيػػػرًبئي، أبػػرً السَّ

 ئي، السَّيئي.البارئي، يينشً 
 -مو:كْ حُ 

 ] على القياس [. ياءن  ةاعتمز ؿ ابدإ - أ
 التسهيل بالرـك ] على القياس [. « اظتكسور كاظتضمـو »يف اعتمز  - ب
مث تسػػػكن للوقػػػف  ػتركػػػة مػػػن جػػػنس حركتهػػػا إبػػػداؿ اعتمػػػزة يػػػاءن  « اظتكسػػػور كاظتضػػػمـو »يف اعتمػػػز  - ت

 .] على الرسم [(، عقالن )فيتحد ىذا الوجو مع الوجو األكؿ عمالن كمتتلفا 
، 1حركتهػػػا مػػػع رـكػتركػػػة مػػػن جػػػنس حركتهػػػا  إبػػػداؿ اعتمػػػزة يػػػاءن  « اظتكسػػػور كاظتضػػػمـو »يف اعتمػػػز  - ث

 ]على الرسم[.
 ] على الرسم [. حركتها مع إمشاـمضمومة  ياءن  اعتمزة داؿإب « اظتضمـو »يف اعتمز  - ج

 

( يف قولػػو  مػن النػور، أك ) السػيئً  11مػن القصػػص، أك ) امػرئو ( آيػة  30( آيػة  ئً شػاط ففػي ؿتػو كلمػة )     
يف ىذه الكلمػات أربعػة أكجػو  شاـمن فاطر، عت 43{ آية      }  :تعايل
 كىي: ،ثالثة أكجو عمالن منها ، عقالن 

 قياس كقتا:كجهاف على ال
 السِت (.شاطي، امرم، ) ان، ىكذا ػتض ان ساكنة سكون إبداؿ اعتمزة ياءن  .1
 .، مع الرـكتسهيل اعتمزة بُت اعتمزة كالياء .2
 كجهاف على الرسم كقتا:
 كؿ، فيتحػػد ىػػذا الوجػػو مػػع الوجػػػو األكقفػػػان  مكسػػورة تسػػكن إبػػداؿ اعتمػػزة يػػاءن  .3

 .عقالن عمالن، كمتتلفا 
 السِت (.شاطي، امرم، )  ، ىكذاحركتها مع رـكمكسورة  إبداؿ اعتمزة ياءن  .4

 .عمالن صارت ثالثة  عقالن فاألكجو األربعة 
 

أكجػو  ، كىػي: األربعػةعقػالن  مسااطتػيف ىػذا النػوع ستسػة أكجػو، أربعػة أكجػو عمػالن ك  شػاـكيف ؿتو ) البارئي (، عت
 و، كيضػػاؼ إليهػػا كجػػمضػػمومة ، مػػع مالحظػػة إبػػداؿ اليػػاء اظتكسػػورة يف الوجػػو الثالػػث كالرابػػع إىل يػػاءالسػػابقة
 -، أم:حركتها مع إمشاـمضمومة  كىو: إبداؿ اعتمزة ياءن  خامس

                                                 
بدال اليمزة المضمومة ياءً  م  روممكسورة  أي إبدال اليمزة المكسورة ياءً  1  .حركتيا م  روممضمومة  حركتيا، وا 
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 كجهاف على القياس كقتا:
 .، ىكذا ) البارم (ساكنة سكوف ػتض إبداؿ اعتمزة ياءن  .1
 .، مع الرـكتسهيل اعتمزة بُت اعتمزة كالياء .2

 :يعلى الرسم كى ثالثة أكجو
 كؿ، فيتحػػد ىػػذا الوجػػو مػػع الوجػػو األفػػان مضػػمومة تسػػكن كق إبػػداؿ اعتمػػزة يػػاءن  .3

 .عقالن عمالن، كمتتلفا 
 (. بارم) الىكذا  ،حركتها مع رـك ضمومةم إبداؿ اعتمزة ياءن  .4
 حركتها. مع إمشاـمضمومة  إبداؿ اعتمزة ياءن  .5

 .عمالن  أربعةصارت  عقالن مسة فاألكجو اطت
 

 :الضم- 
 .امريؤ، اللؤليًؤ، لؤليؤو، اللؤليؤي  -:ؿتوكذلك 

 -:موكْ حُ 
 .] على القياس [ان، كاك  اعتمزة ؿادإب - أ
 .] على القياس [، التسهيل بالرـك « اظتكسور كاظتضمـو »اعتمز يف  - ب
، فيتحػػد تسػػكن كقفػػان ػتركػػة مػػن جػػنس حركتهػػا  كاكان إبػػداؿ اعتمػػزة  « اظتكسػػور كاظتضػػمـو »يف اعتمػػز  - ت

 .] على الرسم [، عقالن ، كمتتلفا نقالن  كؿىذا الوجو مع الوجو األ
علػػػػى ]، حركتهػػػػا مػػػػع رـك مػػػػن جػػػػنس حركػػػػة اعتمػػػػزة ان كاك  إبدالػػػػو « اظتكسػػػػور كاظتضػػػػمـو »مػػػػز يف اعت - ث

 .[الرسم
 .] على الرسم [، حركتها مع إمشاـ ضمومةم ان كاك  اعتمز إبداؿ « اظتضمـو »يف اعتمز  - ج

 
 كىي:، نقالن ثالثة أكجو منها ، عقالن يف ىذا النوع أربعة أكجو  شاـففي ؿتو كلمة ) اللؤلًؤ ( عت

 اف على القياس كقتا:كجه
 .لو (ؤ ان، ىكذا ) اللػتض ان ساكنة سكون ان إبداؿ اعتمزة كاك  .1
 .الواك، مع الرـكتسهيل اعتمزة بُت اعتمزة ك  .2
 كجهاف على الرسم كقتا:
 كؿ، فيتحػد ىػذا الوجػو مػع الوجػو األمكسػورة تسػكن للوقػف ان إبداؿ اعتمزة كاك  .3

 .عقالن ، كمتتلفا نقالن 
 حركتها. مع رـك مكسورة ان كاك إبداؿ اعتمزة  .4



 أصوؿ قراءة ابن عامر الشامي                                                                 القراءات العشر للػقرآفالدرر الحساف في 

 

                                                                                                                 41      
 

 

 .نقالن صارت ثالثة عقالن فاألكجو األربعة 

 ، كىي:عقالن كستسة  نقالن ىذا النوع ستسة أكجو، أربعة أكجو اظتتطرفة من يف  شاـأما يف كلمة ) اللؤلؤي ( عت

 كجهاف على القياس كقتا:
 .لو (ؤ ان ىكذا ) اللػتض ان ساكنة سكون ان اعتمزة كاك إبداؿ  .1
 .، مع الرـكزة كالواكتسهيل اعتمزة بُت اعتم .2

 :يعلى الرسم كى ثالثة أكجو
 كؿ، فيتحػد ىػذا الوجػو مػع الوجػو األضمومة تسكن للوقػفم ان إبداؿ اعتمزة كاك  .3

 .عقالن ، كمتتلفا نقالن 
 .حركتها مع رـك ضمومةم ان إبداؿ اعتمزة كاك  .4
 .حركتها مع إمشاـ ضمومةم ان إبداؿ اعتمزة كاك  .5

 .الن نق أربعةصارت مسة عقالن فاألكجو اطت

 مل يرد قتز متطرؼ الـز سكونو بعد ضم يف القرآف، كمثالو يف غَت القرآف ) مل يسؤ (. -مالحظة:
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حيث يسكن للوقف، فيكػوف قتػز سػاكن بعػد سػاكن كيػأيت بعػد  -الهمز المتحرؾ بعد ساكن: -:اانياً 
 -أصليتُت:ياء  كأياء زائدتُت، كبعد كاك  كأساكن صحيح، كبعد األلف، كبعد كاك 

 :ما بعد ساكن صحيح- 
 .مٍلءي، اطتٍبءى، دٍؼءي، اظترء، جٍزءي  كىي: استسة ألفاظ ال سادس عت يوجد فقط يف

 -مو:كْ حُ 
ـك لػر ككتػرم ا ] ىػذا الوجػو بالسػكوف احملػض [،تنقل حركة اعتمزة للساكن قبلو مع حذؼ اعتمزة للتخفيػف     
 .هما يف اضتركة اظتتطرفةياـ بشرطكاإلمش

 
نقػػل حركػػة اعتمػػزة للسػػاكن قبلػػو مػػع  :و، كىػػكجػػو كاحػػد فقػػطيف ىػػذا النػػوع  شػػاـ( عت اطتػػبءى  و كلمػػة )فػػي ؿتػػف

 حذؼ اعتمزة كإسكاف ىذا اضترؼ للوقف ىكذا } اطتٍب {، كال متفى القلقلة.
 
 :ا، كقتكجهافيف ىذا النوع  شاـ( عت اظترءً  يف ؿتو كلمة )ك 

سػكاف ىػذا اضتػرؼ للوقػف نقل حركة اعتمزة للسػاكن قبلػو مػع حػذؼ اعتمػزة كإ .1
 ىكذا } اظتٍر {.

الكسػػرة، ] كسػػرة  مػػع رـكنقػػل حركػػة اعتمػػزة للسػػاكن قبلػػو مػػع حػػذؼ اعتمػػزة،  .2
 الراء [، كال متفى ترقيق الراء.

 ، كىي:ثالثة أكجويف ىذا النوع  شاـ( عت جزءي  يف ؿتو كلمة )ك 
نقل حركة اعتمزة للسػاكن قبلػو مػع حػذؼ اعتمػزة كإسػكاف ىػذا اضتػرؼ للوقػف  .1

 ىكذا } جيٍز {.
الضػػػمة، ] ضػػػمة  مػػع رـكنقػػل حركػػػة اعتمػػزة للسػػػاكن قبلػػػو مػػع حػػػذؼ اعتمػػػزة،  .2

 الزام [.
الضػػمة، ] ضػػمة  مػػع إمشػػاـنقػػل حركػػة اعتمػػزة للسػػاكن قبلػػو مػػع حػػذؼ اعتمػػزة،  .3

 الزام [.
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 :ما بعد األلف- 
 أضاء، جاء، أكلياءى، السفهاء، اظتاء، سواءه. -:ؿتوكذلك 

 -مو:كْ حُ 
 ألفان.تبدؿ اعتمزة 

، فيجتمػػع بػػذلك ألفػػاف فيجػػوز إبقاؤقتػػا صتػػواز اجتمػػاع السػػاكنُت 1تسػػكن اعتمػػزة للوقػػف مث تبػػدؿ ألفػػان إذان      
إبقػاء األلفػُت كإدخػاؿ ألػف  مػن اظتمكػنكػذلك ك لتقػاء السػاكنُت، لوقف، كما نتكن أف لتذؼ أحدقتا العند ا

قصػر، كاإلشػباع ىػو الكالتوسػط ك  اإلشػباع يف األلػف ىػي: ةللفصل بينهما، كيًتتب على ذلك احتمػاالت ثالثػ
يػػأيت القصػػر، كعلػػى تقػػدير حػػذؼ  -كىػػو األلػػف األصػػلية  - األكؿ السػػاكن ، إذان فعلػػى تقػػدير حػػذؼ2اظتقػػدـ

 ان بعػده قتػز مغػَت الػذم كالقصػر لكػوف حػرؼ اظتػد  شػباعكتػوز اإل -كىو اعتمزة اظتبدلػة إىل ألػف  - الساكن الثاين
 .حركتُت لكل ألف مبقدارمبعٌت أنو ت إبقاء ألفُت  الجتماع ألفُت كقفان،وسط ؿ مث اضتذؼ، ككتوز التابدباإل
 -ؽتا سبق أنو توجد حالتاف: نستنتج      
 إبداؿ اعتمزة ألفان: كينبٍت على ذلك ثالثة احتماالت كىي: - أ

 حذؼ الساكن األكؿ كيًتتب عليو القصر فقط. .1
 حذؼ الساكن الثاين كيًتتب عليو اإلشباع كالقصر فقط. .2
 إبقاء األلفُت صتواز اجتماع ساكنُت حاؿ الوقف كيًتتب عليو التوسط فقط. .3

 حركات )اإلشباع(. 6إبداؿ اعتمزة ألفان مث إدخاؿ ألفان بينهما ليًتتب على ذلك ثالث ألفات أم  - ب

 فيما سبق: أفَّ اعتمزة تبدؿ ألفان مع اإلشباع كالتوسط كالقصر. خالصة األمر
 

 اظتتطػرؼ، كالقصػر، كال تسػهيل يف اظتفتػوح توسػطرـك مػع الالػوع كاظتخفػوض كعليػو كما ككتػوز التسػهيل يف اظترفػ
 .-أم مع الرـك  -ألنو ال رـك فيو عند القراء كال يكوف التسهيل إال معو 

 

 كىي:) ثالثة القياس ( ، فقط أكجو ثالثةيف ىذا النوع  شاـعتففي ؿتو كلمة ) أضاءى ( 
 ا ) أضااا (.إبداؿ اعتمزة ألفان مع اإلشباع، ىكذ .1
 إبداؿ اعتمزة ألفان مع التوسط، ىكذا ) أضاا (. .2
 إبداؿ اعتمزة ألفان مع القصر، ىكذا ) أضا (. .3

                                                 
وذلك حسب حركة ما قبميا عمى اعتبار أن ا لح التي قبميا ليست بحاجز حنين، فيكون الحرح الساب   تبدل ألفاً  1

 نبدليا ألفًا. ، ولذلكساكنة من أجل الوقح ىو حرح مفتوحلميمزة ال
، ( ىم1427، 1جالكبرى،  التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في أشار لذلك ابن الجزري في كتابو النشر 2

 .أرجح" المد بقولو: "فاتفقوا عمى جواز المد والقنر في ذلك وعمى أنَّ  ،467ص
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 كىي:) ستسة القياس ( ، أكجو ستسةيف ىذا النوع  شاـعتكيف ؿتو كلمة ) السماءي ( 
 إبداؿ اعتمزة ألفان مع اإلشباع، ىكذا ) السمااا (. .4
 ىكذا ) السماا (.إبداؿ اعتمزة ألفان مع التوسط،  .5
 إبداؿ اعتمزة ألفان مع القصر، ىكذا ) السما (. .6
 .توسطتسهيل اعتمزة بالرـك مع ال .7
 تسهيل اعتمزة بالرـك مع القصر. .8

 
  1ياء زائدتين وأما بعد واو: 

 -مو:كْ حُ 
مػػن جػػنس اضتػػرؼ الػػػذم قبلهػػا مث يػػدغم اضتػػرؼ األكؿ يف ىػػذا اضتػػرؼ اظتبػػدؿ ليصػػػبح  ان تبػػدؿ اعتمػػزة حرفػػ     
 فان مشددان.حر 

مػػع إدغػػاـ  فتبػػدؿ اعتمػػزة يػػاءن ، : النسػػيءي، بػػرمءه الفظػػاف ال ثالػػث عتػػ كقػػع فقػػط يفزائػػدة اليػػاء البعػػد فمثالػػو      
 {.     ، ؿتو: } الياء األكىل يف الثانية، فيصَت النطق بياء مشددة

  مػػػن قولػػػػو تعػػػػاىل: }  ) قػػػػركء (لفػػػػظ م يقػػػع إال يف زائػػػػدة فلػػػػالواك الػػػأمػػػا بعػػػػد      

   }  فتبػػدؿ اعتمػػزة كاكان مػػع إدغػػاـ الػػواك األكىل يف الثانيػػة، فيصػػَت مػػن البقػػرة،  228آيػػة
 النطق بواك مشددة.

                                                 
الياء ) عينًا من الفعل  مة بالفعل، فإن كانت الواو أوإذا أردت معرفة الواو والياء ا نميتين من الزا دتين: فزن الكم 1

ن زادتا عمى ذلك فاقض عمييما بأنيما زا دتان، ومثال ذلك:  -أو فاًء أو لمًا ( فاقض عمييما بأنيما أنميتان، وا 
لسين، والواو قولو تعالى: } بالسوء { الباء وىمزة الونل والالم زوا د، والكممة " سوء " وزنيا " فعل "، الفاء بإزاء ا

بإزاء العين، واليمزة بإزاء الالم، ومثل ذلك ) سوءاتيما ( في قولو تعالى: } سوءاتيما { ا لح والتاء والياء والميم 
 وا لح ا صيرة زوا د، والكممة " سوء " وزنيا " فعل "، الفاء بإزاء السين، والواو بإزاء العين، واليمزة بإزاء الالم.

كيي ة {، فالياء فييا أنمية،  ن الكممة عمى وزن " فعمة "، الياء بإزاء الفاء، والياء بإزاء العين،  وكذلك قولو تعالى: }
، أما قولو تعالى: } بري ون { ، وأيضًا )سي ت( عمى وزن "فعمت"واليمزة بإزاء الالم، أما الكاح والتاء المربوطة فزا دتان

اء الفاء، والراء بإزاء العين، والياء بإزاء الياء، واليمزة بإزاء الالم، والواء فالواو فييا زا دة،  نيا "فعيمون"، فالباء بإز 
{ فالواو فييا زا دة،  نيا " فعول "، القاح بإزاء الفاء، والراء بإزاء العين،  قروء بإزاء الواو، وأيضًا قولو تعالى: }

 .يمة، وقولو تعالى } ىني ًا { عمى وزن فعيالً } صطي ة { فيي عمى وزن فع :واليمزة بإزاء الالم، وكذلك قولو تعالى
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، أك يػاءن  ، سػواء أكػاف ىػذا اإلبػداؿ كاكان مػن اعتمػزة زاف يف اظتبدؿجائ - ماهيبشرط -الرـك كاإلمشاـ  -مالحظة:
 .يف الثاين مل يدغم األكؿ مقدرةغَت أهنا  مقدرة عليو، كلوللحرؼ اظتبدؿ من اعتمزة ىي حركة ألف اضتركة 

 :ا، كقتكجهافيف ىذا النوع  شاـ( عت قركءو  ففي ؿتو كلمة )
، مشػددة بػواكيف الثانيػة، فيصػَت النطػق األكىل  واكمع إدغاـ ال كاكان ؿ اعتمزة ابدإ .1

 .ىكذا: قركٌ 
أم كالوجػػو السػػابق كلكػػن مػػع  -اظتبدلػػة اظتػػدغم فيهػػا مػػا قبلهػػا  كسػػرة الػػواكرـك   .2

 .-الرـك 
 
 ، كىي:ثالثة أكجويف ىذا النوع  شاـ( عت برئه  يف ؿتو كلمة )ك 

، مشػددةمػع إدغػاـ اليػاء األكىل يف الثانيػة، فيصػَت النطػق بيػاء  ؿ اعتمػزة يػاءن ابدإ .1
 .ىكذا: برمٌ 

أم كالوجػػو السػػابق كلكػػن مػػع  -رـك ضػػمة اليػػاء اظتبدلػػة اظتػػدغم فيهػػا مػػا قبلهػػا  .2
 .-الرـك 

أم كالوجػػو األكؿ كلكػػن مػػع  -إمشػػاـ ضػػمة اليػػاء اظتبدلػػة اظتػػدغم فيهػػا مػػا قبلهػػا  .3
 .-اإلمشاـ 
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  ياء أصليتين: وأما بعد واو- 
 -مو:كْ حُ 

، كمػػػن مث حتػػػذؼ اعتمػػػزة قبلهػػػا الػػػذم اعتمػػػزة للسػػػاكن نقػػػل كاإلبػػػداؿ، أم نقػػػل حركػػػةالحكمػػػو العػػػاـ ىػػػو:      
ىػػذا اضتػػرؼ يف كمػػن مث إدغػػاـ اضتػػرؼ الػػذم يسػػبقو  ،قبلهػػا الػػذم اضتػػرؼاعتمػػزة مػػن جػػنس كالوجػو الثػػاين إبػػداؿ 

 ، كتفصيلو كما يلي:حبرؼ مشدد ساكن للوقفالنطق ، أم اظتبدؿ
ظ، ] مػػع إسػػكاف اضتػػرؼ كمػػن مث حتػػذؼ اعتمػػزة ليخػػف اللفػػ قبلهػػا الػػذم اعتمػػزة للسػػاكن حركػػة نقػػل - أ

 اظتنقوؿ إليو حركة اعتمزة كذلك بسبب الوقف على الكلمة [.
، سػػواء أكانػػت كسػػرة أـ اظتنقػػوؿ إليػػوركػػة اضتػػرؼ ضترـك الػػيكػػوف  « اظتكسػػور كاظتضػػمـو »يف اعتمػػز  - ب

 .-أم كالوجو األكؿ كلكن مع الرـك  -ضمة 
 يف الوجو األكؿ. اظتنقوؿ حركتها من اعتمزةمة الواك إمشاـ ض « اظتضمـو »يف اعتمز  - ت
ىػػذا اضتػػرؼ يف  اكمػػن مث إدغػػاـ اضتػػرؼ الػػذم يسػػبقه ،قبلهػػا الػػذم اضتػػرؼإبػػداؿ اعتمػػزة مػػن جػػنس  - ث

 حبرؼ مشدد ساكن للوقف.النطق ، أم اظتبدؿ
ركػػة اضتػرؼ اظتشػػدد، سػػواء أكانػػت كسػػرة أـ ضػػمة ضترـك الػػيكػػوف  « اظتكسػػور كاظتضػػمـو »يف اعتمػز  - ج

 .-كلكن مع الرـك  لرابعأم كالوجو ا -
 .-كلكن مع اإلمشاـ  رابعأم كالوجو ال -إمشاـ ضمة الواك اظتشددة،  « اظتضمـو »يف اعتمز  - ح

 

ليىسيوأى  :ؿتو اظتديتُتبعد فمثالو 
 .يضيءي  ،، سيءى، جيءى، تفيءى، تبوأى، السيوءى، سيوءو، سيوءه، اظتسيءي، لتنوءي 1

 .يءه، سىوءو، السىوءً شيءو، ش :لينتُت ؿتو أما بعد
 

 ، كىي:أكجو أربعةيف ىذا النوع  شاـ( عت شىيءو  ففي ؿتو كلمة )
 نقل حركة اعتمزة إىل الياء مع السكوف، ىكذا ) شٍي (. .1
الكسػػػػرة أم كالوجػػػػو السػػػػابق كلكػػػػن مػػػػع رـك  -نقػػػػل حركػػػػة اعتمػػػػزة مػػػػع الػػػػرـك  .2

 .-اظتنقولة
 بيػاء الوقػف ، أماليػاء  ىػذهالياء الػيت قبلهػا يف كمن مث إدغاـ ياءن،إبداؿ اعتمزة  .3

 ، ىكذا ) شيٌٍ (.للوقف ةساكن ةمشدد
 ، أماليػػاء مػػع الػػرـك اليػػاء الػػيت قبلهػػا يف ىػػذه كمػػن مث إدغػػاـ يػػاءن،إبػػداؿ اعتمػػزة  .4

كالوجػػػػػػو السػػػػػػابق كلكػػػػػػن مػػػػػػع رـك   -مػػػػػػع رـك اضتركػػػػػػة،  ةمشػػػػػػدد بيػػػػػػاء الوقػػػػػػف
 .-الكسرة

                                                 
 .الواو الثانية وحذحبفتح اليمزة  من ايإسراء، 7آية {  ا وجوىكمو ممممقولو تعالى: } ليس   ابن عامر ىذا المفظ منقرأ  1
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 ، كىي:وأكج ستةيف ىذا النوع  هشاـلف(  شىيءه  ؿتو كلمة ) كأما
 نقل حركة اعتمزة إىل الياء مع السكوف، ىكذا ) شٍي (. .1
الضػػػػمة أم كالوجػػػػو السػػػػابق كلكػػػػن مػػػػع رـك  -نقػػػػل حركػػػػة اعتمػػػػزة مػػػػع الػػػػرـك  .2

 .-اظتنقولة
 .- مشاـكلكن مع اإل كؿأم كالوجو األ -نقل حركة اعتمزة مع اإلمشاـ  .3
 بيػاء الوقػف ، أمءاليػا الياء الػيت قبلهػا يف ىػذه كمن مث إدغاـ ياءن،إبداؿ اعتمزة  .4

 ، ىكذا ) شيٌٍ (.للوقف ةساكن ةمشدد
 ، أماليػػاء مػػع الػػرـك اليػػاء الػػيت قبلهػػا يف ىػػذه كمػػن مث إدغػػاـ يػػاءن،إبػػداؿ اعتمػػزة  .5

كالوجو السابق كلكػن مػع رـك   -مضمومة مع رـك اضتركة،  ةمشدد بياء الوقف
 .-الضمة

 ، أممػع اإلمشػاـ اليػاء اليػاء الػيت قبلهػا يف ىػذه كمػن مث إدغػاـ ياءن،إبداؿ اعتمزة  .6
كلكػػػن مػػػع  رابػػػعكالوجػػػو ال  -مضػػػمومة مػػػع إمشػػػاـ اضتركػػػة،  ةمشػػػدد بيػػػاء الوقػػف

 .- مشاـاإل
 

، الػػػذم يػػدع، آمنػػػوا  :ؿتػػو يف مػػن اإلدغػػػاـ ياتءؿ الػػبعض بػػػأفَّ حػػركؼ اظتػػد ميسػػػتثنقػػد يتسػػػا :لطيفػػة ) يف يػػـو
مث  -إبػداؿ ضتػرؼ مػد  -صػل فيػو اإلبػداؿ فح « الػواك كاليػاء الزائػدتُت أك األصػليتُت »كعملوا (، أما يف باب 

بقولػػو: أفَّ الضػػركرة  1أيدغػػم، فكيػػف جػػاز لنػػا ىنػػا كامتنػػع ىنػػاؾ؛ كقػػد أجػػاب علػػى ىػػذه اظتسػػألة اإلمػػاـ اظتػػالقي
فػ ذا مل يػدغم القػارئ يف  -أم بػُت إدغػاـ ىػذا البػاب كبػُت إدغػاـ بػاب ) آمنػوا كعملػوا (  -فرَّقت بُت البابُت 

 فلـز ذلك أحد األمرين:باب ) النسيء، قركء ( 
 ال لتذفوف إال إذا نقلوا اضتركة. -أم العرب  -إما حذؼ اعتمزة حبركتها، كىم  -األكؿ:
، قػػػركك (، كال شػػػك أفَّ يلنسػػػيالنطػػػق ) ا فين أك كاكيػػػن فيكػػػو ءكإمػػػا أف نتػػػدكا مػػػدَّةن مطوَّلػػػة بتقػػػدير يػػػا -الثػػػاين:

 اإلدغاـ أخف من ىذا التكلف.
، آمنػػوا كعملػػوا ( السػػيما كأفَّ اليػػاء كالػػواك فيػػو منفصػػلتاف عػػن الػػذم كمل تعػػرض ىػػذه الضػػركرة يف  بػػاب ) يف يػػـو

بعدقتا رالؼ بػاب ) النسػيء، قػركء (، كاإلدغػاـ يف اظتتصػل أقػرب منػو يف اظتنفصػل، مث إفَّ اإلدغػاـ يف بػاب ) 

                                                 
ٍد عبد الواحد بن أبي السَّداد الباىميُّ اَ ْندُلسيُّ ىو:  1 وقد أجاب عن ذلك  – 705 توفي سنة، الشيير بالمالقي أبو ُمحمَّ

 عثمان عمرو  بي التيسير كتاب عمييا اشتمل مقفالت وحل مشكالت شرح في النمير والعذب النثير الدر »في كتابو 
 .« 398، ص( ىم1411والنشر،  لمطباعة الفنون دار: ) جدة الداني، سعيد بن
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نػػو لػػو أيدغػػم النسػػيء، قػػركء ( عػػرض يف الوقػػف، فهػػو عػػارض كمل لتفػػل بػػو، رػػالؼ بػػاب ) آمنػػوا كعملػػوا ( أل
 لكاف اإلدغاـ حاصل يف الوصل كىو األصل فكرىوا أف يبطلوا فيو حقيقة اظتد باإلدغاـ ) أ. ق (.

إذان اظتدغىم فيو ) النسيء، قركء ( من كلمتو، أما ) آمنوا كعملوا ( من كلمة أيخرل، ف ذا كػاف مػن كلمتػو فلػيس 
لنا حركػػة اعتمػػزة إىل الػػذاؿ، قٍ ػنىػػػ) إذ أينزلػػت ( لً  ؿتػػو -عنػػد مػػن ينقػػل  - بعضػػوو خػػارجو كمػػا كػػاف يف حركػػة النقػػل

 .، ألف حركة الذاؿ ىنا ىي من عضو آخر، أم كلمة أخرلفهل كتوز لنا الرـك كاإلمشاـ يف الذاؿ؟! طبعان ال
 
ال إلمػػاـ ىشػػاـ اكىػػذا النػػوع ال يكػػوف إال يف كسػػط الكلمػػة، ك  -:المتحػػرؾ بعػػد متحػػرؾالهمػػز  -:اً لثػػاا

 .تو كاإلماـ حفصإال إثبافيو عمل لو 
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 -:التي خالفت قاعدة الرسم العثماني لفاظاأل
بوجػوه غػَت الػيت كردت يف  ىشػاـاإلمػاـ قرآنية خالفت القياس يف كيفية كتابتهػا فوقػف عليهػا  ألفاظىناؾ      

كىػػي علػػى تػػب عليهػػا، اظتصػػحف حسػػب القواعػػد الػػيت كي  رسػػم ىػػو اتبػػاعاظتػػذىب القياسػػي، كالسػػبب يف ذلػػك 
أكالن: اعتمزة اظتتطرفة اظتضمومة اظترسومة على كاك قبلها ألػف ػتذكفػة خطػان، ثانيػان: اعتمػزة اظتتطرفػة  -ثالثة أقساـ:
 بعد متحرؾ: ة، ثالثان: اعتمزة اظتتحركاظترسومة على ياء قبلها ألفاظتكسورة 

 
 :ة خطاً الهمزة المتطرفة المضمومة المرسومة على واو قبلها ألف محذوف -أواًل:- 

 ألفػاظ ةبال خػالؼ يف رشتهػا، كأربعػ -يف ثالثة عشر موضعان  - ألفاظ ةعن قاعدة القياس ذتاني كقد خرج     
 ىي: لفاظكىذه األ ،1صورة رالؼ يف رشتها، كاألصل أف ترسم رتيعها بدكف

}  :مػػن الشػػورل، ؿتػػو قولػػو تعػػاىل 21مػػن األنعػػاـ، كآيػػة  94آيػػة  كرد يف ،( )  لفػػظ (1

         .} 

مػػػػن  87{ آيػػػػة        }  :، يف قولػػػػو تعػػػػاىل( )  لفػػػػظ (2
 ىود.

   }  :يف قولػو تعػاىلك  ،من إبػراىيم 21آية  كرد يف، ( )  لفظ (3

          } غافرمن  47آية. 

      }  :، يف قولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاىل( )  لفػػػػػػػػػػػػظ (4

    13{ آية .  من الرـك

مػػػػن  50{ آيػػػػة       }  :، يف قولػػػػو تعػػػػاىل( )  لفػػػػظ (5
 غافر.

}  :قولػػػو تعػػػاىلك مػػػن الصػػػافات،  106آيػػػة  كقػػػد كرد يف رة،أـ نكػػػ سػػػواء ميعػػػرَّؼ ( )  لفػػػظ (6

       } ، من الدخاف 33آية. 

مػػػػػن  4{ آيػػػػػة       }  :، يف قولػػػػػو تعػػػػػاىل( )  لفػػػػػظ (7
 متحنة.اظت

                                                 
 زيدت بعد كل واو ألح، كما لم ترسم ا لح المتقدمة تصفيفًا. 1
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}  :قولػو تعػاىلك مػن الشػورل،  40من اظتائدة، كآية  33+  29آية  كقد كرد يف ،( )  لفظ (8

   } ، من اضتشر 17آية. 
 

علػػى كاك فتلحػػق حكمػػان باظتواضػػع اظتػػذكورة  يف اظتصػػاحف الػػيت بػػُت أيػػدينا فمػػا ريسػػمفيهػػا رشتػػان،  أمػػا المختلػػف
فيكػػوف فيهػػا اثنػػا عشػػر كجهػػان، كأمػػا مػػا مل ييرسػػم علػػى كاك فيكػػوف فيهػػا ستسػػة أكجػػو فقػػط، كىػػي أكجػػو  ابقان سػػ

 :ىي لفاظ، كىذه األالقياس
مػن الزمػر، ؿتػو  34ة ػػػػػػكآي مػن طػو، 76ة ػػػػآيك ، الكهفمن  88ة ػػػػآي كقد كرد يف ،( )  لفظ (9

 {.    }  :قولو تعاىل

}  :مػػػػن الشػػػعراء، ؿتػػػػو قولػػػو تعػػػػاىل 6مػػػن األنعػػػػاـ، كآيػػػة  5آيػػػػة  كقػػػد كرد يف ،( )  لفػػػظ (10

       }. 

      }  :، يف قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاىل( )  لفػػػػػػػػػػػظ (11

  من اظتائدة. 18{ آية 

مػػػػن  28مػػػػن الشػػػػعراء، كآيػػػػة  197آيػػػػة  كقػػػػد كرد يف، سػػػػواء ميعػػػػرَّؼ أـ نكػػػػرة، ( )  لفػػػػظ (12

 {.      }  :فاطر، ؿتو قولو تعاىل
 

  السابقة ىو: لفاظالحكم في األ
، كذلػػك علػػى علػػى اظتػػذىبُت القياسػػي كالرشتػػيموزعػػة عشػػر كجهػػان  اثٍتيقػػف ىشػػاـ علػػى ىػػذه األلفػػاظ بػػ     

 -موزعة على النحو التايل: فرض أٌف األلفاظ األربعة األخَتة مرسومة على كاك، فتكوف األكجو
 :، ستسة أكجو، ىياظتذىب القياسي -أكالن:

 إبداؿ اعتمزة ألفان مع اإلشباع. .1
 إبداؿ اعتمزة ألفان مع التوسط. .2
 إبداؿ اعتمزة ألفان مع القصر. .3
 .لتوسط ) مع الرـك (ا مع الواكاعتمزة بُت اعتمزة ك تسهيل  .4
 .القصر ) مع الرـك ( مع الواكاعتمزة بُت اعتمزة ك تسهيل  .5
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 :1اظتذىب الرشتي سبعة أكجو كىي -ثانيان:
 مع اإلشباع. إبداؿ اعتمزة كاكان  .1
 إبداؿ اعتمزة كاكان مع التوسط. .2
 إبداؿ اعتمزة كاكان مع القصر. .3
 إبداؿ اعتمزة كاكان بالرـك مع القصر. .4
 .( اإلشباع ) معإبداؿ اعتمزة كاكان مع اإلمشاـ  .5
 .( التوسط ) معإبداؿ اعتمزة كاكان مع اإلمشاـ  .6
 .( القصر ) معإبداؿ اعتمزة كاكان مع اإلمشاـ  .7

 
 :ًللقاعدة ياء بعد ألف خالفاً  ىمرسومة علالهمزة المكسورة المتطرفة ال -اانيا:- 

كيف رتيعهػا رشتهػا، رػالؼ يف  لفظتػاف، ك 2بػال خػالؼ يف رشتهػا ألفػاظ ةكقد خرج عن قاعدة القياس أربعػ     
 رشتت اعتمزة يف اظتصاحف اليت بُت أيدينا اآلف على يػاء متطرفػة كاألصػل أف ترسػم بػدكف صػورة كجػاء ذلػك يف

 -:اظتواضع التالية
{          }  :(، يف قولو تعػاىل  ) لفظ (1

 من يونس. 15آية 
       }  :(، يف قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاىل  ) لفػػػػػػػػػػظ (2

  من النحل. 90{ آية 

{ آيػػػة       }  :(، يف قولػػػو تعػػػاىل  ) لفػػػظ (3
 من طو. 130

                                                 
م  ىذه ا لفاظ وكأنيا مرسومة عمى شكل الواو، نحو ) الضعفاُو، شركاُو (، فمو قمنا لك عمى  ىشام امل ايإمامتعي 1

ي راٍو آصر  فستقول لي: سأقرؤىا وقفًا  فرض أن ىذه ا لفاظ موجودة في القرآن فكيح ستقرؤىا لإلمام حفص أو 
عارض، ووجو الواو بالروم م  القنر، ووجو الواو بسبعة أوجو، وىي: وجو الواو بالسكون المحض م  ثالثة ال

في أوجو الرسم، عمى اعتبار أنيا مكتوبة  ىشامبايإشمام م  ثالثة العارضت فسأقول لك: وىذا ما فعمو ايإمام 
 )شركاُو( فيكون فييا سبعة أوجو، يضاح إلييا صمسة القياس.

 اء ( بيونس، و ) إيتاء ( بالنحل.) تمق لفظيحذفت ا لح التي قبل الياء في بعض المناحح في  2
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          }  :(، يف قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاىل ) لفػػػػػػػػػظ (4

   من الشورل. 51{ آية 
 اظتختلف فيها رشتان، كاليت تلحق حكمان باظتواضع اظتذكورة سابقان، فهي: لفاظأما األ
{        }  :(، يف قولػػػػػو تعػػػػػاىل  ) لفػػػػػظ (5

. 8آية   من الرـك
      }  :(، يف قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل  ) لفػػػػػػػػػظ (6

   16{ آية .  من الرـك
 

  السابقة ىو: لفاظالحكم في األ
 -:ذىبُت القياسي كالرشتي موزعة على النحو التايلاظت بناءن علىبتسعة أكجو  ىذه األلفاظعلى  ىشاـيقف 
 :ستسة أكجو ىي، اظتذىب القياسي -أكالن:

 إبداؿ اعتمزة ألفان مع اإلشباع. .1
 مع التوسط. ان إبداؿ اعتمزة ألف .2
 مع القصر. ان إبداؿ اعتمزة ألف .3
 .) مع الرـك ( توسطال معتسهيل اعتمزة بُت اعتمزة كالياء  .4
 .) مع الرـك ( القصر معالياء تسهيل اعتمزة بُت اعتمزة ك  .5

 :1أربعة أكجو ىي ي،الرشت اظتذىبثانيان: 
 مع اإلشباع. إبداؿ اعتمزة ياءن  .1
 مع التوسط. إبداؿ اعتمزة ياءن  .2
 مع القصر. إبداؿ اعتمزة ياءن  .3
 مكسورة بالرـك مع القصر. إبداؿ اعتمزة ياءن  .4

 
 

                                                 
يتاِي (، فمو قمنا لك عمى  تعامل ايإمامي 1 ىشام م  ىذه ا لفاظ وكأنيا مرسومة عمى شكل الياء، نحو ) تمقاِي، وا 

ي راٍو آصر  فستقول لي: سأقرؤىا وقفًا  فرض أن ىذه ا لفاظ موجودة في القرآن فكيح ستقرؤىا لإلمام حفص أو 
ي: وجو ياء بالسكون المحض م  ثالثة العارض، ووجو الروم م  القنرت فسأقول لك: وىذا ما فعمو بأربعة أوجو، وى

 في أوجو الرسم، عمى اعتبار أنيا مكتوبة ) تمقاِي ( فيكون فييا أربعة أوجو، يضاح إلييا صمسة القياس. ىشامايإمام 
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 :ًبعد متحرؾ: ةالهمزة المتحرك -االثا 
 كىي على ضربُت:

 المضمومة المرسومة على واو بعد فتح الهمزة: 
 اعتمػزة رتو  صيػ لفظة يف ثالثػة كعشػرين موضػعان، كيف رتيعهػاإحدل عشرة خرج من ىذا النوع عن القياس      
 :كجاء ذلك يف ،ألف ىاواك بعدشكل العلى 

مواضػػػػع، يف يػػػػونس ثالثػػػػة مواضػػػػع  ة( حيػػػػث كردت، كقػػػػد كردت يف سػػػػت  ) لفػػػػظ (1
، 27كآيػػػة  11، كبػػػالرـك موضػػػعُت آيػػػة 64، كبالنمػػػل آيػػػة 34 ضػػػعُت يف آيػػػةمو ك  4اآليػػػات 

 {.     }  :ؿتو قولو تعاىل

 85{ آيػػػػػة       }  :(، يف قولػػػػػو تعػػػػػاىل  ) لفػػػػػظ (2
 من يوسف.

         }  :(، يف قولػػو تعػػاىل  ) لفػػظ (3

     من النحل. 48{ آية 

      }  :(، يف قولو تعػاىل  ) لفظ (4

  من طو. 18{ آية 

{ آيػػػة       }  :(، يف قولػػػو تعػػػاىل  ) لفػػظ (5
 من طو. 119

      }  :(، يف قولػػػػػػو تعػػػػػػاىل ) لفػػػػػػظ (6

  من النور. 8{ آية 

{        }  :(، يف قولػػػػػو تعػػػػػاىل  ) لفػػػػظ (7
 من الفرقاف. 77آية 

، كثالثػػة مواضػػع بالنمػػل اآليػػات 24(، كقػػد كردت يف سػػورة اظتؤمنػػوف آيػػة   ) لفػػظ (8

 {.      }  :اىل، ؿتو قولو تع38ك  32ك  29



 أصوؿ قراءة ابن عامر الشامي                                                                 القراءات العشر للػقرآفالدرر الحساف في 

 

                                                                                                                 53      
 

 

       }  :، يف قولػػػػػو تعػػػػػاىل1(  ) لفػػػػػظ (9

   من الزخرؼ. 18{ آية 

تغػابن، المػن  5، كآيػة 9آيػة  مسػورة إبػراىي، كقػد كردت يف 2(، حيػث كردت  ) لفػظ (10

  }  قولػو تعػاىلكذلػك ؿتػو  ،3 من سػورة ص 21 آيةك من سورة ص،  67كآية 

       }. 

{ آيػػػة       }  :قولػػػو تعػػػاىل(، يف   ) لفػػػظ (11
 .من القيامة 13

  السابقة ىو: لفاظالحكم في األ
علػػػى اظتػػػذىبُت القياسػػػي كالرشتػػػي موزعػػػة علػػػى النحػػػو أكجػػػو  رمسػػػة األلفػػػاظ السػػػابقةعلػػػى  ىشػػػاـيقػػػف      
 -التايل:
 :قتا، كلو كجهاف اظتذىب القياسي -أكالن:

 إبداؿ اعتمزة ألفان. .1
 .، مع الرـكاعتمزة كالواك تسهيل اعتمزة بُت .2

 :4ثالثة أكجو كىيلو : يالرشت اظتذىب -ثانيان 
 إبداؿ اعتمزة كاكان مع اإلسكاف. .1
2. .  إبداؿ اعتمزة كاكان مع الرـك
 إبداؿ اعتمزة كاكان مع اإلمشاـ. .3

 
 

                                                 
بضم الياء وفتح النون  ت بصالح حفص الذي قرأهشينح اليصفتو  ،ن النوناسكا  و  ،الياء ىذا المفظ بفتح ابن عامرقرأ  1

 وتشديد الشين.
 حيث رسمت اليمزة ألفًا. 70باستثناء موض  براءة ارية  2
 كتب ىذا الموض  في بعض المناحح ب ير واو. 3
ك عمى فرض م  ىذه ا لفاظ وكأنيا مرسومة عمى شكل الواو، نحو ) يعبُو، َنمَبمُو (، فمو قمنا ل ىشام تعامل ايإمامي 4

ي راٍو آصر  فستقول لي: سأقرؤىا وقفًا بثالثة  أن ىذه ا لفاظ موجودة في القرآن فكيح ستقرؤىا لإلمام حفص أو 
في أوجو الرسم،  ىشامأوجو، وىي: بواو م  السكون المحض م  ثالثة العارضت فسأقول لك: وىذا ما فعمو ايإمام 

 القياس. اثالثة أوجو، يضاح إلييا وجي عمى اعتبار أنيا مكتوبة )يعبُو( فيكون فييا
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 الهمزة المكسورة المرسومة على ياء بعد فتح:- 
 قولػو تعػايل: } مػن  ( ىػي: ) د موضػع كاحػلفظػة كاحػدة يف كقد خػرج عػن قاعػدة القيػاس      

     من األنعاـ. 34{، آية 
 يف القرآف. اظتوضع الوحيد يكى ،رشتت على ياء بعد فتحاللفظة هذه ف

 -:امهكْ حُ 
 بأربعة أكجو:على ىذه اللفظة  اإلماـ ىشاـيقف 
 :كقتا لو كجهاف ،اظتذىب القياسي -أكالن:

 إبداؿ اعتمزة ألفان. .1
 .، مع الرـكتسهيل اعتمزة بُت اعتمزة كالياء .2

 :1كقتا لو كجهاف: يالرشت اظتذىب -ثانيان 
 مع السكوف احملض. إبداؿ اعتمزة ياءن  .1
 .) رـك الكسرة ( مع الرـكمكسورة  إبداؿ اعتمزة ياءن  .2

كمػا رجحػو ابػن   كالػذم عليػو العمػل أهنػا اليػاءصورة اعتمػزة  رصوصكيف ىذا اظتوضع خالؼ بُت علماء الرسم 
بػدؿ اعتمػزة يػاء بػل حتػذؼ يف القػراءة تأف األلف اليت قبل الياء زائػدة رشتػان فػال دتػٌد حػُت  ةمع مالحظ، 2اصتزرم

 كال يعتد هبا.
 رشتت اعتمزة يف ىذه اللفظة يف اظتصاحف اظتنتشرة بُت أيدينا اآلف حتت األلف الزائدة. مالحظة:

 
 
 
 
 
 

                                                 
ىشام م  ىذا المفظ وكأنو مرسوم عمى شكل الياء، ىكذا ) نبِي (، فمو قمنا لك عمى فرض أن ىذا  تعامل ايإمامي 1

ي راٍو آصر  فستقول لي: سأقرؤه وقفًا بوجيين، وىما: وجو  المفظ موجود في القرآن فكيح ستقرؤه لإلمام حفص أو 
في أوجو الرسم، عمى اعتبار  ىشامسكون المحض، ووجو ياء م  الرومت فسأقول لك: وىذا ما فعمو ايإمام بالياء م  ال

 أنيا مكتوبة )نبِي( فيكون فييا وجيان، يضاح إلييا وجيا القياس.
 .350ص، ( ىم1427، 1الكبرى، ج التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في النشر محمد ابن الجزري، 2
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 -:الوقف على الهمز بالرـو واإلشماـ والتسهيل بابصة خال
 -ما يلي:فيكتوز الرـك كاإلمشاـ كالتسهيل 

 

 -ما كتوز فيو الرـك كاإلمشاـ: -أواًل:
حركػة اعتمػز الضػم جػاز  تإذا كانػحبيػث حاالت كتوز فيها الرـك كاإلمشاـ يف اعتمز اظتتطػرؼ،  ثالثىناؾ      

إذا كػاف حركػة اعتمػز الفػتح من اصتلي أنػو حركة اعتمز الكسر جاز الرـك فقط، ك  تفيها الرـك كاإلمشاـ، كإذا كان
 مل يدخلها رـك كال إمشاـ باتفاؽ رتيع القراء.

 ، سوء، شيء(.، ملءي دؼءه ) :اضترؼ اظتنقوؿ لو حركة اعتمزة حاؿ الوقف ؿتو -اضتالة األكىل : - أ
 تعػاىل: ؿتػو قولػو اضتػرؼ الػذم قبلهػا فيهػا،م أك كاكان مث أدغػ اعتمزة اليت أبدلت ياءن  -اضتالة الثانية: - ب

 (. ، سوء، قركءو ، اظتسيءي ، النسيءي مءه بر  )
سػواء أبػدؿ يػاءن أك كاكان ؿتػو قولػو  ،اعتمز اظتتحرؾ الذم أبدؿ على اظتػذىب الرشتػي -ة:لثاضتالة الثا - ت

 ، اللؤلؤ (.كما يبدئي ، ئً ا، نباٍ ا، الضعفؤي ) اظتلؤي  :تعايل
 
:ما كتوز فيو ال -اً:ااني  تسهيل بالرـك

 :فقط كلو حالتاف
 (. ، لؤلؤً  ، امرئً  شاطئً اعتمز اظتتحرؾ اظتتطرؼ كما قبلو متحرؾ ؿتو ) اضتالة األكىل:  - أ
 اعتمز اظتتحرؾ اظتتطرؼ كما قبلو ألف ؿتو ) اظتاءي ، اظتاًء (.اضتالة الثانية:  - ب
 

 يقوؿ اإلماـ الشاطيب يف منظومتو:
 حىٍرؼى مىدٍّ كىاٍعًرًؼ اٍلبىابى ػتىًٍفالن                ا ًسول ميتىبىد ؿو هًبىاًفيمى  مشًٍٍم كىريـٍ أكى              
لىوي أكً ػػػػػػػػػكىمىا كىاكه أىٍصًلي  تىسى                اٍليىا فػىعىٍن بػىٍعضو بًاإًلٍدغىاـً زتي الى                كَّنى قػىبػٍ
لىوي التىٍحرًيكي أىٍك أىلً                هَّالى ػػػػػػػػػػػػػػطىرىفان فىاٍلبػىٍعضي بالرٍَّكـً سى               فه ػتيىرَّكان كىمىا قػىبػٍ
 كىأضٍتقى مىٍفتيوحان فػىقىٍد شىذَّ ميوًغالى               كىمىٍن ملىٍ يػىريـٍ كىاعىتدَّ ػتىٍضان سيكيونىوي              
 ييًضيءي سىنىاهي كيلَّمىا اٍسوىدَّ أىٍليىالى               ًو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىيف اعٍتىٍمًز أىؿٍتىاءه كىًعٍندى ؿتيىاتً              
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 -:تنبيهات
يقػػف ىشػػاـ علػػػى اعتمػػزة اظتتطرفػػة اظتسػػػبوقة مبتحػػرؾ، بوجػػو أساسػػػي كرئيسػػي، كىػػو إبػػػداؿ  (1

 اعتمزة حرؼ مد من جنس حركة ما قبلها.
هػػا كتػػوز اإلمشػػاـ، أمػػا الػػرـك فيجػػرم إىل اضتػػرؼ الػػذم قبلاظتضػػمومة إذا نقلػػت حركػػة اعتمػػزة  (2

 (. يضيءي ، ؿتو ) -كذلك اظترفوع كاجملركر   -يف اظتضمـو كاظتكسور، 
اإلسػػػكاف كالػػػرـك  -أم اضتػػػرؼ اظتشػػػدد  -و كتػػػوز فيػػػفيػػػو، إذا أيبػػػدؿ اعتمػػػز كأيدغػػػم مػػػا قبلػػػو  (3

 .مءي (بر ، ؿتو ) -حسب شركطهما  -كاإلمشاـ 
 .لقياسي، ؿتو ) السماءي، بناءي (على الوجو ا ال كتتمع اإلبداؿ مع اإلمشاـ (4
 كيسػػبق ذلػػك، القصػػرك  فيهػػا الػػرـك مػػع التوسػػط كيكػػوف لتسيػػه  سيػػبقت اعتمػػزة بػػألف، إذا  (5

 (. اءي يش، اءً مسالالقصر، ؿتو ) التوسط ك ك  شباعمع اإل اإلبداؿ
 .بداؿعند اإل القصرمقدـ على  اإلشباعالتوسط مقدـ على القصر عند التسهيل، ك  (6

 
 -مالحظة:
يوضػػح الوقػػف علػػى اعتمػػز ] عتشػػاـ [ بطريقػػة غػػَت الطريقػػة السػػابقة، كذلػػك حسػػب حركػػة قتػػزة  التػػايلاظتخطػػط 

 القطع كحركة ما قبلها.
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 اهلمز

 
 ( كسنتطرؽ لو يف ؼتطط آخركلمة، الحرؾ يف كسط متحرؾ ) أم مت         ساكن متطرؼ ) أم ساكن كقفان سواءن أكاف متحركان كصالن أـ ساكنان (                                       

     
 متحرك وصاًل، ساكن وقفًا ويأتي قبمو الحركات الثالث أو يأتي قبمو ساكن                                                    ساكن سكونًا أصميًا، ويأتي قبمو متحرك بــــ

 
 حاالت ( 8لو )  ما قبلو يكوفو متحرؾ بالكسر وصاًل ويسكن للوقف،                            حاالت ( 6لو )  ما قبلو يكوفو متحرؾ بالفتح وصالً ويسكن للوقف،                    الضم     الكسر      الفتح

 يبدؿ       يبدؿ       مل                               
     أصلية أو زائدةألف      ساكنة أصلية ياء    واو سػػاكنة أصلية    ساكن صحيح    مكسور  مفتوحياءن        يأت      ألفان        

 ساكنة أصلية ياء    سػػاكنة أصلية واو      مضمـو         مكسور       مفتوح    ألفان مع           اؿتو       ؿتو          لو       بدأى      قرئى      ؿتو:  اطتبءى      ؿتو: أف تبوأى         ؿتو: جيءى         إبداعت 
 و: سيوءو، السىوًء       ؿتو: شيءو / النقل مع        اإلشباع كالتوسط             ؿتو          ؿتو             ؿتو        ؿت1/ النقل مع        1اقرأ         نبئ      مثاؿ      يبدؿ    يبدؿ        النقل مع        

 / نقل بالسكوف1/ نقل بالسكوف  1شاًطًئ          اللؤلًؤ           يف        ألفان      ياءن         السكوف        السكوف: تبػيٍو        السكوف: جٍي          كالقصر                  النبًأ                            
 / نقل مع رـك2/ نقل مع رـك    2    ان /إبداؿ كاك 1   لياء/إبداؿ 1/ إبداؿ  1/ اإلدغاـ مع            ؿتو                  2/ اإلدغاـ مع      2نيب      القرآف             ساكنة                               اقرا  

 / إبداؿ مع3/ إبداؿ مع       3  /تسهيل    2/تسهيل    2      لفلألاطتٍب           السكوف: تبػيٌو      السكوف: جٌي          شاءى، أكلياءى              بدا      قرم                                          
 /تسهيل     مع الرـك       مع الرـك     اإلدغاـ بالسكوف    اإلدغاـ بالسكوف2                                                                                                                                           

 / إبداؿ مع4/ إبداؿ مع       4/ إبداؿ     3إبداؿ      /3بالرـك                                         حاالت ( 8لو )  ما قبلو يكوفو متحرؾ بالضم وصاًل  ويسكن للوقف،                               
 إلدغاـ مع الرـكمع الرـك    اإلدغاـ مع الرـك    ا ياء مع الرـك    كاك      أصلية أو زائدة ألف    ساكنة زائدة ياء     ساكنة أصلية ياء     واو سػػاكنة أصلية      ساكن          مضمـو         مكسور          مفتوح   

 لتنوءي، السوءي          يضيءي، شيءه       النسيءي، برمءه     ؿتو: السماءي، أبناءي        صحيحؿتو: اظتألي        يستهزئي      اللؤلؤي ، امرؤه      
                    واو ساكنة زائدةلف     لأل/ إبداؿ 3+2+1/ إدغاـ مع    1   / نقل  3+2+1/ نقل       3+2+1ؿتو: ملءي        للواك/إبداؿ 1ياء    لل/ إبداؿ 1/ إبداؿ   1
 زائدةألف أصلية أو       ساكن صحيح / نقل      مع سكوف كرـك      مع سكوف كرـك        سكوف         ب شباع كتوسط كقصر       فقط يف: قركءو       1    للواك/إبداؿ 2/ تسهيل      2     لأللف   
 / إدغاـ مع سكوف     ؿتو: اظترًء         ؿتو: السماًء، استحياءو 1  / تسهيل بالرـك      4/ إدغاـ مع     2/ نقل          كإمشاـ                كإمشاـ            2/ تسهيل       بالرـك          مع الرـك       2
 لف لأل/ إبداؿ 3+  2+ 1      / نقل  1/ إدغاـ مع رـك        2 / إدغاـ بالسكوف       رـك               مع توسط          4/إدغاـ بالسكوف   4مع الرـك       بالرـك / تسهيل3/إبداؿ بالرـك  3مع          
 إشباع كتوسط كقصر مع/ نقل مع       2/ تسهيل بالرـك                                 5غاـ مع     / إد3/ إدغاـ بالرـك      5/ إدغاـ بالرـك     5/ نقل     3واك     لل/ إبداؿ 4/ إبداؿ       4رـك           

/ تسهيل بتوسط كقصر5+4الرـك                      اإلمشاـ           مع قصر                                 / إدغاـ باإلمشاـ     6    / إدغاـ باإلمشاـ6مع اإلمشاـ         مع اإلمشاـ     مع باإلمشاـ                

 الدرر الحساف في القراءات العشر للقرآف 
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 فصل
 بعينها أفعاؿ إشماـ

قبػػل اليػػاء كسػػرة يف أكؿ الفعػػل، كقػػد اتفػػق راكيػػا ابػػن عػػامر يف  نىػػذا الفصػػل يتعلػػق بسػػبعة أفعػػاؿ كقػػع فػػيه     
 عة أفعاؿ كاختلفا يف ثالثة منها.إمشاـ أرب

اللغػوم مبسػحة مػن صػوت آخػر مثػل نطػق كثػَت مػن قػيس  صػبغ الصػوت :عند رتهػور النحػاة كالقػراء :اإلمشاـك 
ىػػو ك  ؛لصػػاد صػػوت الػػزام يف قػػراءة الكسػػائيكبػػٍت أسػػد ألمثػػاؿ ) قيػػل كبيػػع ( ب مالػػة ؿتػػو كاك اظتػػد كمثػػل إمشػػاـ ا

اإلشارة بالشفتُت إىل الضمة احملذكفة من آخػر الكلمػة اظتوقػوؼ عليهػا بالسػكوف مػن غػَت تصػويت هبػذه  أيضان:
 ت بصوت آخر.، أك خلط صو الضمة

ىػو: أف حتػرؾ اضتػػرؼ األكؿ مػن الكلمػة حبركػة مركبػة مػن حػركتُت ضػػمة  فصػلكاظتقصػود باإلمشػاـ يف ىػذا ال     
يضػبط اإلمشػاـ بػالتلقي كاظتشػافهة  إفتاككسرة، كجزء الضمة مقدـ كىو األقل، كيليو جزء الكسرة كىو األكثر، ك 

 -:كالتايل األفعاؿخ اظتتقنُت، كبياف يمن أفواه اظتشا
 قرأ ابن عامر باإلمشاـ يف لفظ ) كحيل (، ككرد يف موضع كاحد فقػط ىػو قولػو تعػاىل: }  (1

     من سبأ. 54{ آية 

 كرد يف موضعُت فقط، قتػا قولػو تعػاىل: } قد لفظ ) كسيق (، ك  باإلمشاـ يف مراقرأ ابن ع (2

      مػػػن الزمػػػر، كقولػػػو تعػػػاىل: }  71{ آيػػػة  

      من الزمر. 73{ آية 
قػػرأ ابػػػن عػػػامر باإلمشػػػاـ يف لفػػػظ ) سػػػي ت ( كقػػػد كرد يف موضػػػع كاحػػػد فقػػػط ىػػػو قولػػػو تعػػػاىل: }  (3

        من اظتلك. 27{ آية 

 كرد يف موضػعُت فقػط، قتػا قولػو تعػاىل: } قػد ك  1قرأ ابن عامر باإلمشػاـ يف لفػظ ) سػيء ( (4

      مػػػػن ىػػػػود، كقولػػػػو تعػػػػاىل: }  77{ آيػػػػة   

        من العنكبوت. 33{ آية 
 كال متفى أفَّ عتشاـ عند الوقف على ىذا اللفظ كجهاف قتا: 

                                                 
ونقمت إلييما كسمرة ويماء  ة)ُسِوَء ( مبنيًا لممفعول [ فُسمبت من السين الضم فيذا الفعل عمى وزن ] ُفِعل [ وأنمو ىو ] 1

 ه ) سيء ( بايإشمام.ؤ ونو ) ِسيَء (، والبعض يقر ؤ م  ايإشمام، وأغمب العرب يقر 
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 نقل حركة اعتمزة إىل الياء مع السكوف، ىكذا ) ًسٍي (. - أ
 بيػػاء الوقػػف أم، اليػػاء الػػيت قبلهػػايف  اليػػاء ىػػذه كمػػن مث إدغػػاـ يػػاءن،إبػػداؿ اعتمػػزة  - ب

 ، ىكذا ) ًسيٌٍ (.للوقف ةساكن ةمشدد
    قػرأ ىشػػاـ باإلمشػػاـ يف لفػػظ ) كغػػيض ( مػػن قولػػو تعػػاىل: }  (5

   من ىود، كال ثاين لو يف القرآف. 44{ آية 

 يف موضػعُت فقػط، قتػا قولػو تعػاىل: } كردقػد ( ك  قرأ ىشاـ باإلمشاـ يف لفظ )  (6

     مػػػػن الزمػػػػر، كقولػػػػو تعػػػػاىل: }  69{ آيػػػػة 

    من الفجر. 23{ آية 
 :  كال متفى أفَّ عتشاـ عند الوقف على ىذا اللفظ كجهاف قتا

 نقل حركة اعتمزة إىل الياء مع السكوف، ىكذا ) كًجٍي (. - أ
 بيػػاء الوقػػف ، أماليػػاء الػػيت قبلهػػايف  اليػػاء ىػػذه كمػػن مث إدغػػاـ يػػاءن،إبػػداؿ اعتمػػزة  - ب

 ، ىكذا ) كًجيٌٍ (.للوقف ةساكن ةمشدد
  قػػػرأ ىشػػػاـ باإلمشػػػاـ يف لفػػػظ ) قيػػػل (، حيػػػث كرد يف القػػػرآف، ؿتػػػو قولػػػو تعػػػاىل: }  (7

      من اظتلك. 27{ آية 

، فػػ ف كانػػت أشتػػاء فػػال إمشػػاـ فيهػػا، كاألشتػػاء ؿتػػو السػػبعة السػػابقة أفعػػاالن األلفػػاظ البػػد أف تكػػوف  -مالحظػػة:
 .(، فهذه األشتاء ال إمشاـ فيهاقيالن كأقـو يا رب،  كقيلوً سالمان سالمان،  قيالن ، إال قيال)كمن أصدؽ من اهلل 

 
 السبعة األلفات باب

 :ىياأللفاظ  أربعة ألفاظ، كىذه كقفان يفك األلف كصالن  أثبت ابن عامر -: أوالً 
1)  { من قولو تعاىل }:  {    }الكهفمن  38 ، آية. 

2)  { مػػػػػػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػاىل }:  {      

 }األحزابمن  11 ، آية. 

3) {  مػػن قولػػو تعػػػاىل }: {        } ،
 األحزاب.من  66 آية
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4)  { مػػػػػػن قولػػػػػػو تعػػػػػػاىل }: {       } ،
 .األحزابمن  67 آية

 
 :ىياأللفاظ  ، كىذهككافقو يف بعضها اآلخر خالف اإلماـ ابن عامر اإلماـ حفص يف ألفاظ -اانياً :

 } :من قولو تعػاىل يف سورة اإلنساف { اظتوضع األكؿ } قرأ ابن عامر لفظ  .1

  }اظتوضػػػع أمػػػا  ،-كحفػػػص   -ذؼ األلػػػف كصػػػالن كإثباسػػػا كقفػػػان حبػػػ، 15 ، آيػػػة

كصػػالن ه ابػػن عػامر ؤ فيقػر ، 16 ، آيػػة{    } :مػن قولػػو تعػاىل(   ) الثػاين
 .على الراءككقف ىشاـ باأللف، أما ابن ذكوف فوقف  ،-كحفص   - براء مفتوحة

      } :{ مػػػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاىل }  يف لفػػػػػػػػػػػظ .2

}قرأ ىشػاـ بػالتنوين كصػالن مػع إبدالػو ألفػان كقفػان، أمػا ابػن ذكػواف اإلنسافمن  4 ، آية ،
 صالن كلو الوجهُت كقفان.ك  بفتح الالـ من غَت تنوينأم  -كحفص   -فقرأ 

 
كذلػك يف {، كيقػف عليػو بػاأللف،  {، بتنػوين الػداؿ ىكػذا }  لفظ }  ابن عامرقرأ  -االثاً :

   أربعة مواضع:
 من ىود. 68{ آية      }  .أ 

 من الفرقاف. 38آية {     }  .ب 

 من العنكبوت. 38{ آية      }  .ج 

 من النجم. 51{ آية    }  .د 
 
 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ اللقاء) 
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 باب اإلدغاـ
 اإلدخاؿ. اإلدغاـ لغة:
 كىو قسماف: من جنس الثاين، ان مشدد ان كاحد ان اف حرفحرؼ حبرؼ حبيث يصَت  إدخاؿ ىو: اصطالحان 

 كبَت كصغَت.
 كالغرض من دراسة ىذا الباب معرفة ما يدغم منو كما ال يدغم. 

 :ضربالتقاء اضترفُت كاجتماعهما على ثالثة أ
 .{ يفصل بينهما فاصل كالتقاء الباءين يف } كال يغتب بعضكم اٌل ط، بأاألكؿ: التقاؤقتا يف اللفظ كاطت

 ىو {، فالصلة فاصلة بينهما. كالثاين : التقاؤقتا يف اطتط فقط، ؿتو } إنو
 .، } طسم {الثالث : التقاؤقتا يف اللفظ فقط، ؿتو } أنا نذير {

 قاعدة عامة مهمة
 .1كل حرفُت يلتقياف إما أف يكوف خركجهما من عضوين أك من عضو كاحد

 فػ ذا اجتمعػت  ،ُت كاطتػاء مػع القػاؼ كالكػاؼف ف كاف خركجهما من عضوين فهما متباعػداف إال الغػ
فػػػػ ف اضتػػػػرفُت يكونػػػػػاف  ،الغػػػػُت مػػػػع القػػػػاؼ أك الكػػػػػاؼ، أك اجتمعػػػػت اطتػػػػاء مػػػػع القػػػػػاؼ أك الكػػػػاؼ
الغُت كاطتػاء مترجػاف مػن فػمتقاربُت؛ ألهنما كإف كانػا مترجػاف مػن عضػوين إال أف بػُت ؼترجيهمػا قربػان؛ 

فبػػُت  ،اف مػػن أقصػػى اللسػػاف ؽتػػا يلػػي أدين اضتلػػقأدىن اضتلػػق ؽتػػا يلػػي اللسػػاف، كالقػػاؼ كالكػػاؼ مترجػػ
ُت، كاٍعتيػربى اطتػاء مػع القػاؼ باظتخرجُت قرب، فمن أجل ذلك اٍعتيربى الغُت مع القاؼ أك الكػاؼ متقػار 

 كذلك.متقاربُت  أك الكاؼ 
 كػػل منهمػػا   كػػاف  ال، فػ ف جتػػاكر اظتخرجػػاف بػػأف ككإف كانػا مػػن عضػػو كاحػػد ف مػػا أف يتجػػاكرى ؼترجاقتػػا أ

 ان من اآلخر كمل يفصل بينهما فاصل فاضترفاف متقارباف.قريب
ف مل يتجػػاكر اظتخرجػػاف، كىبػىعيػػدى كػػػل  منهمػػا عػػن اآلخػػر، بػػػأف فصػػل بينهمػػا ؼتػػػرج ييفهػػم ؽتػػا سػػبق أنػػػو إ

كبنػػػاء علػػػى ىػػػذا يكػػػوف بػػػُت أحػػػرؼ اضتلػػػق السػػػتة كأحػػػرؼ اللسػػػاف  ؛حػػػرؼ آخػػػر فاضترفػػػاف متباعػػػداف
الغػػُت  باسػػتثناء آخػػر، ق مػػن عضػػو كأحػػرؼ اللسػػاف مػػن عضػػوألف أحػػرؼ اضتلػػ ،الثمانيػػة عشػػر تباعػػد

 مع القاؼ كالكاؼ، كاطتاء مع القاؼ كالكاؼ كما تقدـ.
  ككػػذلك بػػُت أحػػرؼ اضتلػػق كأحػػرؼ الشػػفتُت تباعػػد؛ ألف كػػل منهمػػا مػػن عضػػو، كلفصػػل اللسػػاف بػػُت

 العضوين.

                                                 
 ،4ط ايإسالمية، البشا ر دار - المكية المكتبة ) مكة، الكريم، القرآن قراءة أحكام صميل الحنري، محمود 1

 .[بتنرح شديد]، (م1999
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 سػتثناء النػوف مػع اظتػيم ، باكأيضان بُت أحرؼ اللساف كأحػرؼ الشػفتُت تباعػد نظػران الخػتالؼ العضػوين
للتجػػػػانس يف الصػػػػفات، كالنػػػػوف كالػػػػواك للتقػػػػارب يف الصػػػػفات، كاليػػػػاء اللينػػػػة مػػػػع الػػػػواك للتجػػػػانس يف 

 الصفات.
  كبػػُت أحػػرؼ اضتلػػق بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب كتباعػػد، فاضترفػػاف اللػػذاف مترجػػاف مػػن أقصػػى اضتلػػق– 

ارب، كسػػط اضتلػػق كقتػػا العػػُت كاضتػػاء تقػػبينهمػػا كبػػُت اضتػػرفُت اللػػذين مترجػػاف مػػن  –كقتػػا اعتمػػزة كاعتػػاء 
كقتػػا  –مترجػاف مػن أدىن اضتلػػق كقتػا الغػُت كاطتػاء تباعػػد، كحرفػا الوسػط  ينكبينهمػا كبػُت اضتػرفُت اللػػذ

 بينهما كبُت حريف األقصى، كحريف األدىن تقارب. –العُت كاضتاء 
  الكػػاؼ بينهمػػا ك كبػػُت أحػػرؼ اللسػػاف بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب كتباعػػد، فحرفػػا األقصػػى كقتػػا القػػاؼ

اصتػػػيم كالشػػػُت كاليػػػاء كحػػػريف اضتافػػػة الضػػػاد كالػػػالـ تقػػػارب، كبينهمػػػا كبػػػُت  يكبػػػُت أحػػػرؼ الوسػػػط كىػػػ
)  النػوف كالػػراء كالطػػاء كالػػداؿ كالتػاء كالصػػاد كالسػػُت كالػزام كالظػػاء كالػػذاؿ كالثػػاء كىػػي أحػرؼ الطػػرؼ

 تباعد. أم اضتركؼ الذلقية كالنطعية كاألسلية كاللثوية (
  ككػػذلك بػػُت حػػريف اضتافػػة كأحػػرؼ  ؛سػػط بينهػػا كبػػُت حػػريف اضتافػػة كأحػػرؼ الطػػرؼ تقػػاربكأحػػرؼ الو

الطػػػرؼ تقػػػارب كبػػػُت الفػػػاء كبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت الػػػواك كالبػػػاء كاظتػػػيم تقػػػارب، كبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت 
 بعضها مع بعض جتانس.

 زيادة إيضاح كبياف:
 كاختالفهمػػا  انسػػاف الحتادقتػػا ؼترجػػان فهمػػا متج ؛مػػن اظتعلػػـو أف اعتمػػزة كاعتػػاء مترجػػاف مػػن أقصػػى اضتلػػق

صػػفة، كأفَّ العػػُت كاضتػػاء مترجػػاف مػػن كسػػط اضتلػػق فهمػػا متجانسػػاف أيضػػان، كأف الغػػُت كاطتػػاء مترجػػاف 
 من أدىن اضتلق فهما كذلك متجانساف.

  فحرفػػا األقصػػى كقتػػػا اعتمػػزة كاعتػػاء بالنسػػػبة ضتػػريف الوسػػػط أم العػػُت كاضتػػاء متقاربػػػاف، كبالنسػػبة ضتػػػريف
 .، ألفَّ حريف الوسط فصال بينهمامتباعداف -الغُت كاطتاء  - األدىن

  يوجد تقاربحريف األقصى كاألدىن  مع -العُت كاضتاء  -كحرفا الوسط. 
  كالغػُت مػػع القػػاؼ كالكػػاؼ متقاربػػاف، ككػػذلك اطتػػاء مػػع القػػاؼ كالكػػاؼ؛ ألف الغػػُت كاطتػػاء كإف كانػػا

ػػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ اللػػػذين بػػػُت القػػػاؼ كالكػػػاؼ بينهمػػػا ك قػػػرب شػػػديد  مترجػػػاف مػػػن أدىن اضتلػػػق، إال أنػػػو لػمَّ
 من عضوين ؼتتلفُت كما سبق. تمترجاف من أقصى اللساف اعتربت ىذه اضتركؼ متقاربة، كإف كان

 كقيػػل القػػاؼ كالكػػاؼ متجانسػػاف ،متقاربػػاف نظػػران لوجػػود انفصػػاؿ بػػُت ؼترجيهمػػا كالقػػاؼ كالكػػاؼ: 
 طتركج كل منهما من أقصى اللساف.

 أك مػع حػريف اضتافػة -اصتػيم كالشػُت كاليػاء  –لكاؼ مػع حػرؼ مػن أحػرؼ الوسػط كالقاؼ كمثلها ا ،
 حرؼ من أحرؼ الطرؼ متباعداف.أم الضاد كالالـ متقارباف، كمع 
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  ،ىػو مػع اآلخػر مػن ىػذه الثالثػة فكػل حػرؼ كاصتيم كالشُت كالياء الغَت مدية خترج من كسػط اللسػاف
الضػػاد أك الػػالـ أك النػػوف أك الػػراء أك الطػػاء أك حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أك الكػػاؼ أك كػػل ك ؛ متجػػانس

، كاضتػرؼ منهػا مػع أم لظػاء أك الػذاؿ أك الثػاء، متقػاربالداؿ أك التاء كالسُت أك الصاد أك الػزام أك ا
 .من حركؼ الشفتُت متباعدحرؼ 

  كالضػاد ختػػرج مػن إحػػدل حػػافيت اللسػاف كمػػا يليهػػا مػن األضػػراس، فهػػي مػع القػػاؼ أك الكػػاؼ أك أم
 .ةمتقارب ،أحرؼ الوسط أك أحرؼ الطرؼ أك الالـ حرؼ من

  حػػػػرؼ مػػػػن أم كالػػػػالـ ختػػػػرج مػػػػن أدىن حافػػػػة اللسػػػػاف إىل منتهاىػػػػا، كىػػػػي مػػػػع القػػػػاؼ أك الكػػػػاؼ أك
ة، كمػػع حػػركؼ الشػػفة متباعػػدة إال الػػالـ مػػع اظتػػيم فهػػي ؼ أك الضػػاد متقاربػػحػػركؼ الوسػػط أك الطػػر 

 .متقاربة يف الصفات
 كمػع أحػرؼ الوسػط ةكىػي مػع القػاؼ أك الكػاؼ متباعػد ـ قلػيالن كالنوف من طرؼ اللساف حتػت الػال ،

 .ةكالالـ كبقية أحرؼ الطرؼ متقاربكالضاد 
 اف، كىي مػع القػاؼ كالكػاؼ كالراء خترج من طرؼ اللساف قريبة من ؼترج النوف كأدخل يف ظهر اللس

 .ةكالنوف كبقية أحرؼ الطرؼ متقارب، كمع أحرؼ الوسط كالضاد كالالـ ةمتباعد
 ىػو مػع مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼوؿ الثنايػا، صػخترج من طرؼ اللساف مػع أ ،لطاء كالداؿ كالتاءكا

، كمػػػع أحػػػرؼ الوسػػػط كحػػػريف اضتافػػػة منهػػػا مػػػع القػػػاؼ أك الكػػػاؼ متباعػػػد ، كاضتػػػرؼمتجػػػانساآلخػػػر 
 .متقارب ،الضاد كالالـ كالنوف كالراء كبقية أحرؼ الطرؼ

 مػن ىػذه الثالثػػة  فكػل حػػرؼاف كفويػق الثنايػػا السػفلى، ختػرج مػن طػػرؼ اللسػ ،كالصػاد كالػزام كالسػػُت
، كمػع أحػرؼ الوسػط كالضػاد رؼ منهػا مػع القػاؼ كالكػاؼ متباعػدحػكػل ، ك متجػانسىو مػع اآلخػر 

 .متقارب ،كالالـ كالنوف كالراء كالطاء كالداؿ كالتاء كبقية أحرؼ الطرؼ
 ىػو مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼ ختػرج مػن طػرؼ اللسػاف كطػرؼ الثنايػا العليػا، ،كالظاء كالػذاؿ كالثػاء

، كمػػع أحػػرؼ الوسػػط كالضػػاد رؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أك الكػػاؼ متباعػػدحػػكػػل ، ك متجػػانسمػػع اآلخػػر 
 .متقارب ،كالالـ كالنوف كالراء كالطاء كالداؿ كالتاء كالصاد كالزام كالسُت

 أك  اضتلػػق كالفػػاء مػػن بطػػن الشػػفة السػػفلى مػػع أطػػراؼ الثنايػػا العليػػا، فهػػي مػػع أم حػػرؼ مػػن أحػػرؼ
 .ةالواك أك الباء أك اظتيم متقاربمع الفاء ، ك ة باستثناء النوف فهي معها متقاربةاللساف مطلقان متباعد

  ،كػػل ك  ،متجػػانسىػػو مػػع اآلخػػر مػػن ىػػذه الثالثػػة  فكػػل حػػرؼكالػػواك كالبػػاء كاظتػػيم ختػػرج مػػن الشػػفتُت
باسػػتثناء اظتػػيم ، مػػن أحػػرؼ اضتلػػق أك اللسػػاف متباعػػد، كمػػع الفػػاء متقػػاربمنهػػا مػػع أم حػػرؼ  رؼحػػ

مع النوف للتجانس يف الصفات، كالواك كالنوف للتقػارب يف الصػفات، كالػواك مػع اليػاء اللينػة للتجػانس 
 .يف الصفات
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إذا  –كأمَّػػا مػا ؼترجػػو مقػػدر كىػو أحػػرؼ اظتػػد الثالثػة فػػال توصػػف ؛ كىػػذا كلػو فيمػػا لػػو ؼتػرج ػتقػػق قػاؿ العلمػػاء:
ؼ اظتػػد ؼتػػرج مػػن ك ، إذ لػػيس ضتػػر ، كال جتػػانس ، كال تباعػػد بتقػػاربال  –التقػػت مػػع حػػرؼ مػػن حػػركؼ اعتجػػاء 

حيز ػتقق كغَتىا، بل ىي قائمة هبواء الفم كاضتلق، نعم قد توصف مع بعض اضتركؼ بالتجػانس يف الصػفات 
اف مػػػن حيػػػث تال يف اظتخػػػرج، كػػػالواك اظتتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } كاؿ { فػػػ ف ىػػػذه الػػػواك مػػػع األلػػػف متجانسػػػ

يػػػع الصػػػفات، كمثلهػػػا اليػػػاء اظتتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } الصػػػياـ { فػػػ ف اليػػػاء كاأللػػػف الصػػػفة الحتادقتػػػا يف رت
متجانسػػاف مػػن حيػػث الصػػفة الحتادقتػػا يف رتيػػع الصػػفات، ككػػذلك الػػواك اظتتحركػػة مػػع الػػواك السػػاكنة مثػػل } 

كػة مػع الػواك كيكرًمى { ف ف الواكين متجانساف مػن حيػث الصػفة الحتادقتػا يف رتيػع الصػفات، كأيضػان اليػاء اظتتحر 
 الساكنة ؿتو } يوقنوف { فالياء مع الواك متجانساف من حيث الصفة الحتادقتا يف رتيع الصفات.

متحػػػدة يف رتيػػػع  اضتػػػاء ك الثػػػاء كاعتػػػاء ) حثػػػو (ك يف رتيػػػع الصػػػفات،  فالتػػػاء كالكػػػاؼ متحػػػداحرفػػػا  مالحظػػػة:
ف يف رتيػػع الصػػفات، كالػػواك كاليػػاء الصػػفات، كاصتػػيم كالػػداؿ متحػػداف يف رتيػػع الصػػفات، كاظتػػيم كالنػػوف متحػػدا
 متحػػداف ُتاللينتػػالػػواك كاليػاء حرفػا اظتتحركػاف مػػع حػركؼ اظتػػد الثالثػة فهػػذه اطتمسػة متحػػدة يف كػل الصػػفات، ك 

 ، كبناءن على ذلك ت اعتبار اضتركؼ اظتتحدة يف رتيع الصفات ىي حركؼ متجانسة.يف رتيع الصفات
 .األصوؿ( يف هناية  2انظر ملحق رقم ) 

 
 العالقة بين األحرؼ

 : اضترفاف اللذاف اتفقا ؼترجان كصفةن كاشتان كرشتان، ؿتو ) النوف مع النوف (.اضترفاف اظتتماثالف قتا
: اضترفاف اللذاف تقاربا ؼترجان كصفةن، ؿتو ) النوف مع الالـ ( أك ؼترجان دكف الصػفة، ؿتػو ) اضترفاف اظتتقارباف قتا

 خرج، ؿتو ) الغُت مع الظاء (.اصتيم مع الضاد ( أك صفة دكف اظت
: اضترفػػاف اللػػذاف اتفقػػا ؼترجػػان كاختلفػػا صػػفةن، ؿتػػو ) الػػذاؿ مػػع الظػػاء ( أك اتفقػػا صػػفةن اضترفػػاف اظتتجانسػػاف قتػػا

 كاختلفا ؼترجان، ؿتو ) التاء مع الكاؼ (.

 كيفية استخراج عالقة حرفين مع بعضهما البعض
ضهما البعض فننظر أكالن إىل اظتخرج كالصفات فػ ف ذتػاثال فيهمػا عندما نريد أف نتعرؼ إىل عالقة حرفُت مع بع

ؿتو القاؼ مع القاؼ )الغرؽي قاؿ( فنحكم على اضترفُت بالتماثل، ف ف مل يكونا متمػاثلُت ؼترجػان كصػفة، ننظػر 
إىل اظتخػػػػرج مػػػػن حيػػػػث االتفػػػػاؽ فيػػػػو، فػػػػ ف كػػػػاف اضترفػػػػاف متفقػػػػُت يف نفػػػػس اظتخػػػػرج فػػػػنحكم عليهمػػػػا بأهنمػػػػا 

يف اظتخػػػرج، كمػػػا يف ؿتػػػو العػػػُت مػػػع اضتػػػاء )الػػػدمع حزنػػػان(، فػػػ ف مل يكونػػػا متفقػػػُت ؼترجػػػان فننظػػػر إىل متجانسػػػاف 
الصفات، ف ف كانا متفقُت يف نفس الصفات بأاٌل يزيد أحدقتا أك ينقص يف أم صفة كانت: فػنحكم عليهمػا 

بعضػػػػهم الػػػػبعض  بأهنمػػػػا متجانسػػػػاف يف الصػػػػفات، كمػػػػا يف ؿتػػػػو حػػػػركؼ ]حثػػػػو[ أم اضتػػػػاء كالثػػػػاء كاعتػػػػاء مػػػػع
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، ييبعػػثي حيػػان، فأصػػبح ىشػػيمان، اهللى حػػق، بعثػػو، اهلًل مث(، ككمػػا بػػُت اظتػػيم كالنػػوف )لتكػػم بيػػنهم(، ككمػػا  )يبحػػثي
بُت التاء كالكاؼ )كدتت كلمة(، ككما بػُت اصتػيم كالػداؿ )كلقػد جػاءكم(، ككمػا بػُت حػريف الػواك كاليػاء اللينتػُت 

كحػػركؼ اظتػػد الثالثػػة مػػن جهػػة أخػػرل )كاؿ(، كال يوجػػد غػػَت ىػػذه  )أك يعفػػوا(، ككمػػا بػػُت حػػريف اللػػُت مػػن جهػػة
، ف ف مل يكونا متفقػُت صػفةن ننظػر إىل تقارهبمػا -كقد سبق اضتديث عن ذلك-اضتركؼ متجانسة يف الصفات 

من حيث اظتخرج كالصفة ف ف تقاربا ؼترجان كصفةن كما بُت الالـ كالراء )قل رب(، ككما بػُت الػذاؿ كالػزام )كإذ 
ككما بُت القاؼ كالكػاؼ )ـتلقكػم(: حكمنػا عليهمػا بتقارهبمػا ؼترجػان كصػفة، كإف مل يكػن ذلػك نظرنػا  زين(،

إىل اظتخػػػرج، فػػػ ف تقاربػػػا ؼترجػػػان حكمنػػػا عليهمػػػا بأهنمػػػا متقاربػػػاف ؼترجػػػان كمػػػا يف ؿتػػػو الػػػداؿ مػػػع الصػػػاد )كلقػػػد 
علػى أاٌل يكػوف الفػارؽ بينهمػا - صدقكم(، ف ف مل يكونا متقػاربُت ؼترجػان ننظػر إىل الصػفات، فػ ف تقاربػا صػفةن 

حكمنا عليهما بأهنما متقاربػاف صػفةن، كمػا بػُت الػواك كالنػوف )أك نصػارل(،  -أكثر من صفة كاحدة أك صفتُت
–ككمػػػػا بػػػػُت السػػػػُت كاضتػػػػاء )للنػػػػاس حسػػػػاهبم(، ككمػػػػا بػػػػُت اعتمػػػػزة كالػػػػداؿ )أدىن(، كقػػػػد كردت ىػػػػذه العالقػػػػة 

ركايػةو كانػت كمل ينطبػق عليػو حػد اظتتمػاثلُت أك اظتتجانسػُت كانػا  بكثرة، فكل حػرفُت مػدغمُت يف أم -التقارب
 من قبيل اظتتقاربُت، ف ف مل يندرج اضترفاف حتت أمٍّ من العالقات السابقة حكمنا على اضترفُت بالتباعد.

 إذان: يكوف ترتيب العالقة بُت األحرؼ ترتيبان تنازليان، مبعٌت األىكىل فاألىكىل، كىي كما يلي:
 ل يف اظتخرج كالصفة.التماث .1
 التجانس يف اظتخرج. .2
 التجانس يف الصفة. .3
 التقارب يف اظتخرج كالصفة. .4
 التقارب يف اظتخرج. .5
 التقارب يف الصفة. .6
 التباعد. .7
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مػػن جػػنس  ان مشػػدد ان كاحػػد ان حػػرؼ سػػاكن مبتحػػرؾ حبيػػث يصػػَتاف حرفػػ إدخػػاؿ ىػػو ر:صػػ يأوالً : اإلدغػػاـ ال
 الثاين.

  إىل خطوة كاحدة، كىي إدغاـ اضترؼ األكؿ يف الثاين.اج عند إدغامو إالَّ كشتي صغَتان: ألنو ال لتت
 كصفة كيكوف يف الكلمة كيف الكلمتُت. ىو: احتاد اضترفُت ؼترجان  الص ير المتماالالقسم األوؿ: 

 كىذا الباب مطابق ألحكاـ اإلماـ حفص.
 

 ف الص ير:اف والمتجانساقاربالمت:  ثانيالقسم ال
 يف ىذا الباب ما يلي: عن اإلماـ حفص عامر اإلماـ ابن يزيد

مػػػػن آؿ  145{ آيػػػػة    يػػػػدغم ابػػػػن عػػػػامر الػػػػداؿ يف الثػػػػاء مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاىل: }  (1
 عمراف.

 .1{ فاحتة مرًن   يدغم ابن عامر داؿ ) صاد ( يف الذاؿ يف قولو تعاىل: }  (2

 { كيف كرد. ظ } لف الثاء يف التاء من يدغم ابن عامر (3

( كيػػف كردا، ؿتػػو: )    ( ،)فعلػػي: ) ؿ يف التػػاء يف يػػدغم ابػػن عػػامر براكييػػو الػػذا (4

    ،  ). 
 يدغم ابن عامر تاء التأنيث يف ثالثة أحرؼ كىي ) الثاء، كالصاد، كالظاء (، كذلك ؿتو: (5

 {  ،    ،  .} 

 من اضتج، فقرأه باإلظهار. 40( آية   عتشاـ موضع كاحد فقط كىو ) واستثني       

 من ىود. 42آية  {  }  قولو تعاىل: أظهر ابن عامر الباء عند اظتيم من (6

مػػن األعػػراؼ، كالبػػن ذكػػواف  176{ آيػػة   يف الػػذاؿ مػػن لفػػظ } أظهػػر ىشػػاـ الثػػاء  (7
 .-كحفص   -اإلدغاـ 

 .72، كالزخرؼ آية 43{ يف األعراؼ آية  }  لفظ الثاء يف التاء من يدغم ىشاـ (8
السػػػُت، يػػػدغم ىشػػػاـ الـ ] بػػػل كىػػػل [ يف سػػػتة أحػػػرؼ، كىػػػي ) التػػػاء، كالثػػػاء، كالظػػػاء، كالػػػزام، ك  (9

 كالطاء (، اجملموعة يف أكائل كلمات بيت الشاطيب كاظتوضوع حتتها خط: 

                                                 
 بإمالة الياء في ىذا الموض . ابن عامرقرأ ايإمام  1
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 ُضٍر َوُمْبَتالَ  ِطْلحَ َواَىا نػَ  ِميرَ س  يْػَنٍب زَ ْعِن ظَنا اػَ ِوي تَػرْ أال َبْل َوَىْل            
   ،   ،  ، } كذلػػػػػػػػػػػػك ؿتػػػػػػػػػػػػو    ،   ، 

  ،  }1 

 من الرعد، فقرأه باإلظهار. 16( آية    عتشاـ موضع كاحد فقط كىو ) واستثني        
(  كاصتػػيم، كالصػػاد، كالسػػُت ،كالػػزام ،كالػػداؿ، التػػاءيػػدغم ىشػػاـ ) إذ ( يف حركفهػػا السػػتة كىػػي: )  (10

 :بيت الشاطيب اتاجملموعة يف أكائل كلم
 َماٍؿ َواِصاًل َمْن تَػَوصَّاَل جَ ِميَّ ػسَ    لَُّهادَ اَؿ صَ يْػَنٌب زَ شَّْت َتمَ نَػَعْم ِإْذ 

 .{  ،  ،  ،  ،  ، }كذلك ؿتو            

 {.   ، ؿتو } ،يف الداؿ فقطإذ (  ) بن ذكواف ىشامان يف إدغاـ ذاؿا ووافق
، كالظػػػاء، كالػػػذاؿ، كالػػػزام، كالصػػػاد، السػػػُتيػػػدغم ىشػػػاـ داؿ ) قػػػد ( يف حركفهػػػا الثمانيػػػة كىػػػي )  (11

 (، اجملموعة يف أكائل كلمات بيت الشاطيب:  كالضاد، كالشُت ،كاصتيم
 قاً َوُمَعلِّاَل ػاَئِ ػشَ َباُه ػصَ ُو ػَلتْ ػجَ    ْرَنبٌ زَ لَّ ظَ َفا ضَ ْيالً ذَ  َحَبتْ ػسَ َوَقْد 

   ،   ،  ،  ،   ،} كذلػك ؿتػو 

 ،  ،  } . 

مػػػن ص، فقػػػرأه  24{ آيػػػة   شػػػاـ ؽتػػػا سػػػبق موضػػػع كاحػػػد فقػػػط كىػػػو } عت يواسػػػتثن
 باإلظهار.

، غتموعػة يف يدغم ابػن ذكػواف داؿ ) قػد ( يف أربعػة حػركؼ كىػي ) الػذاؿ كالضػاد كالظػاء كالػزام ( (12
 (. ذْياًل َضَفا َظلَّ َزْرَنبٌ أكائل الكلمات التالية ) 

 {.   ،    ، كذلك ؿتو } 

 .من اظتلك 5{ آية   يف }  اإلدغاـ كاإلظهار :وجهاف ولو

                                                 
بعممد لم ] بمممل [ سممبعة أحممرح فقممط وىممي ا حمممرح مممن ا حممرح التمممي ذكرىمما ايإمممام الشمماطبي فممي القممرآن الكممريم  ردو  1

 إل ثالثة أحرح وىي النون والتاء والثاء.بعدىا  ردالمذكورة باستثناء الثاء، وأما لم ] ىل [ فمم ي
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} قولو تعػاىل:، ك {    }  :قولو تعاىل -براكييو  -أدغم اإلماـ ابن عامر  مالحظة:

    }كقػد سػبق اضتػديث عنهمػا يف: بػػاب ، كقػد خػالف يف ذلػك اإلمػاـ حفػص ،
 .أحكاـ النوف الساكنة كالتنوين

 
 ان مشػدد ان كاحػد ان حرفػ آخر متحػرؾ بعػده حبيػث يصػَتافبػحرؼ متحرؾ  ؿاخىو إد اً : اإلدغاـ الكبير :ااني

 .من جنس الثاين
 كُت اضترؼ األكؿ كالثانية إدغاـ األكؿ يف الثاين.كشتي كبَتان : ألنو لتتاج عند إدغامو إىل خطوتُت األكىل تس

 .{  { كخرج }   }  خطان فدخل فيو التقاء اظتدغم باظتدغميف اإلدغاـ الكبَت:  ويشترط
 : متماثل كمتجانس كمتقارب.ـو ثالثية أقسا على كىو

 
 

 اً موضػػع وزاد اإلمػػاـ ىشػػاـمػػع اإلمػػاـ حفػػص،  -كييػػو برا -ابػػن عػػامر كيف بػػاب اإلدغػػاـ الكبػػَت اتفػػق اإلمػػاـ 
       كىػػػػو ) أتعػػػػدانٍت ( مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاىل: }  ،فقػػػػط اً واحػػػػد

       إدغػػاـ  - باإلدغػػاــ اإلمػػاـ ىشػػامػػن األحقػػاؼ، فقػػرأه  17{ آيػػة

 .{ } ، ىكذا مع إشباع اظتد قبلو -النوف يف النوف 

الشػػامي يدغمػػو كاإلمػػاـ حفػػص ؿتػػو } تأمنػػا،  ابػػن عػػامرمػػا كػػاف إدغامػػو علػػى األصػػل ألف  أذكػػرمل  مالحظػػة:
، مكٍت  {، ألف أصل ىذه الكلمات ىو ] تأمننا، أحتاجونٍت، تأم ، تأمركين   ركنٍت، مكنٍت [.أحتاجوين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أصوؿ قراءة ابن عامر الشامي                                                                 القراءات العشر للػقرآفالدرر الحساف في 

 

                                                                                                                 69      
 

 

 الساكنين لتقاءحكم ا
أ       إذا التقػػى سػػاكناف يف كلمتػػُت، فػػ فَّ ابػػن عػػامر لتػػرؾ السػػاكن األكؿ بالضػػم إذا كانػػت الكلمػػة الثانيػػة ييبتػػدى

هبػػا هبمػػزة كصػػل مضػػمومة، ؿتػػو: } قػػلي ادعػػوا اهللى أكي ادعػػوا الػػرزتن، أكي انقػػص، أكي اخرجػػوا، فمػػني اضػػطر، أفي 
 أنفسكم، كقالتي اخرج {، كىذا كلو إذا ما كاف الساكن األكؿ غَت التنوين. اقتلوا

إذا كػػػاف السػػػاكن األكؿ تنػػػوين ككػػػاف السػػػاكن الثػػػاين مبػػػدكءان هبمػػػزة كصػػػل مضػػػمومة، ؿتػػػو: } ػتظػػػوران  أمػػػا     
قػط ال  موضػعُت فيف رلفػوانظر، منيبو ادخلوىا {، ف ف ىشاـ انفرد بضم الساكن األكؿ، ككافقػو ابػن ذكػواف 

  مػػػن األعػػػػراؼ، ك }  49{ آيػػػة      }  :ثالػػػث عتمػػػا، كقتػػػػا

      اإلمػاـابػن ذكػواف  ففي اظتوضػعُت السػابقُت كافػق اإلمػاـ، من إبراىيم 26{ آية 
 .-كحفص   -كالوجو اآلخر البن ذكواف ىو الكسر  ،ألكؿىشاـ يف كجو ضم الساكن ا

كلتًتز ؽتا سبق ما إذا كػاف السػاكن الثػاين يف كلمػة مبػدكءة هبمػزة كصػل ال تضػم عنػد االبتػداء، ؿتػو ) قػًل      
 (. ، بغالـو اشتوالركح، أًف امشوا

اكن األكؿ بالضػم يػدؿ كراىة االنتقاؿ من كسر إىل ضم، كألف حتريك الس  ضم الساكن األكؿ:علة مالحظة: 
 على أف حركة قتزة الوصل عند االبتداء بالكلمة الثانية الضم.

ك السػاكن األكؿ بالضػم إذا كانػت الكلمػة يػر حت مطلقػان  هشػاـلا التقػى سػاكناف يف كلمتػُت، فإذ خالصة األمر:
أ هبا هبمزة كصل مضمومة ، أمػا يف غَت التنػوين ضم الساكن األكؿبكافق ىشاـ فقد ، أما ابن ذكواف الثانية ييبتدى

، كلػو كجػػو كسػر، كذلػػك فيهمػا فقػػط، ، أم لػػو كجػو ضػػمقػو رلفػػو يف اظتوضػعُت اظتػػذكورين سػابقان فواف يف التنػوين
 أما غَتقتا فلو الكسر فقط.
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 باب الفتح واإلمالة
ىم، ككػاف كثَت من قبائل العرب دتيل مثل عامة أىل ؾتد مػن بػٍت دتػيم كبػٍت أسػد كقػيس ك ..... غػَت   كاف     

 من ىذه القبائل من تقـو عتجتو على الفتح مثل أىل اضتجاز من قريش كىوازف كثقيف ككنانة.

 الفتح: كىو فتح القارئ فمو باضترؼ.
 اإلمالة: لغة التعويج، أك العدكؿي إىل الشيء كاإلقباؿي عليو.

 :1كىي تنقسم إىل قسمُت اصطالحان: ىي أف تنحو بالفتحة ؿتو الكسرة، كباأللف اليت بعدىا ؿتو الياء،
 :كىي تكوف بُت األلف كالياء دتامان، من غَت قلب خالص كال إشباع مفػرط، كتسػمى  إمالة كربل

 أيضان باإلضجاع كىي اظترادة عند اإلطالؽ.

 :كىػػػي النطػػػق بػػػاضترؼ بػػػُت الفػػػتح الطبيعػػػي كاإلمالػػػة احملضػػػة، كىػػػي أيضػػػان أف تنحػػػو  إمالػػػة صػػػغرل
الفػم يف كضػعو الطبيعػي، أم دكف أف ينحػدر بالفتحػة ؿتػو الكسػر بالفتحة ؿتػو الكسػرة مػع بقػاء 

 اطتالص، كيطلق عليها: التقليل، أك: بُت بُت أم بُت األلف كاإلمالة الكربل.

، كاالؿتػػدار أخػػف علػػى اللسػػاف مػػن االرتفػػاع، فلهػػذا أمػػاؿ مػػن 2فاللسػػاف يرتفػػع بػػالفتح كينحػػدر باإلمالػػة     
 فتح أمنت أك ىو األصل.أماؿ، كأما من فتح فقد راعى أف ال

يف كتابػػو النشػر، كىػو يصػػل سػنده إىل عبػػد  -رزتػو اهلل  -الػػذم يػذكره اإلمػاـ ابػػن اصتػزرم  3ففػي اضتػديث     
ًػل [ اضتػركؼ اظتقطعػة يف بػدايتها،  اهلل بن مسعود  عندما كاف يقرأ عنده رجل سػورة طػو، كمل يكسػر ] أم نتي

  (فقرأىػا ابػن مسػػعود   مثَّ قػػاؿ: كاهلل ىكػذا علمػٍت رسػػوؿ اهلل  -ثػالث مػرات  -لطػاء كاعتػػاء (، كأمػاؿ ا
. 

                                                 
 /أو2 ومشكاةت وكالىما، والربا، والنار، كالناس، بعدية: أو قْبمية المفظ في موجودة / كسرة1: ثمانية ايإمالة أسباب 1

/ 3، المرفوع الضمير بيا اتنل إذا منيا تكسر الفاء  ن وزادت وشاء، وجاء، طاب،: نحو ا حوال بعض في عارضة
 تشبيو / أو5، رمي: نحو عنيا انقالب / أو4، إمالة يسمي قد الترقي  فإن ضير، ل: نحو المفظ في موجودة ياء أو

 إمالة جاوره ما / أو7، وعيسى موسى،: نحو الياء عن المنقمب أشبو بما تشبيو / أو6، التأنيث كألح عنيا: بالنقالب
 رسمت ا لح تكون / أو8، رأى وراء، ،نأى نون إمالة وكذا، لىا و  ألفيا أعني تراءى: نحو إمالة  جل إمالة وتسمى

ن ياء  في الضباع: ايإضاءة محمد ياء. انظر: عمى أو كسرة شي ين إلى ترج  وكميا، كضحى الواو أنميا كان وا 
 .29ىم (، ص1420ا زىرية لمتراث،  القراءة، ) القاىرة، المكتبة أنول بيان

في إمالة نحو ) ط ى ( المسان مرتف ، ولكنو منحدر قمياًل عن الفتح عند حفص ومن النحدار ىنا: نسبة لإلمالة، ف 2
 وافقو.

 حديث غريب. 3
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كقػػد اختىلػػف أىػػل اللغػػة، ىػػل الفػػتح ىػػو األصػػل أـ اإلمالػػة؟، كالػػراجح أف الفػػتح ىػػو األصػػل ألف اإلمالػػة      
ز حتتاج إىل سبب رالؼ الفتح فال لتتاج إىل سبب، فاإلمالة فػرع مػن الفػتح، قػاؿ ابػن القاصػح يف شػرحو ضتػر 

 األماين: إفَّ كل ما نتاؿ كتوز فتحو كليس كل ما ييفتح كتوز إمالتو.
 األلف                                                         

                          اإلمالة الكربل                                       
                                                                                                                 

 الياء                                                                                              

 اليػاء يف موضػعو كالغرض من اإلمالػة أك التقليػل: اإلعػالـي بػأف أصػلى األلػًف اليػاءي، أك التنبيػو علػى قلبهػا إىل     
 أك مشاكلتها للكسر اجملاكر عتا.معُت 

 
 الكبرى في اإلمالة شاميال مذىب ابن عامر

 اظتر { الر }ؿتو  الراء ( من حركؼ فواتح السور ) ؼحر  اإلمالة يف بن عامرال ،. 
 ( من } اءيال ) ؼحر  اإلمالة يف بن عامرال  } .فاحتة مرًن 

  مػػػن قولػػػو تعػػػاىل ،(إنػػػاه  )ىشػػػاـ لفػػػظ أمػػػاؿ:  {      

   }  من األحزاب 53آية. 

  مػػػن قولػػػو تعػػػاىل(مشػػػارب  )أمػػػاؿ ىشػػػاـ لفػػػظ ،:  {     

 }  من يس 73آية. 

  مػػن قولػػو تعػػاىل ،(ءانيػػة  )يف لفػػظ  اعتمػػزة كاأللػػفأمػػاؿ ىشػػاـ:  {    

        }  أمػػػػػػػا موضػػػػػػػع سػػػػػػػورة مػػػػػػػن الغاشػػػػػػػية 5آيػػػػػػػة ،
 .فيو فال إمالة 15اإلنساف } بآنية { آية 

 الكػافركف يف ، مػن قولػو تعػاىل{ ، عابدأماؿ ىشاـ لفظي } عابدكف:  {   

               }. 
 .أماؿ ابن ذكواف اضتاء من } حم { يف سورىا السبع 
  } ؿتو قولػو تعػاىلأينما كردأماؿ ابن ذكواف لفظ } التوراة ،: {   }

 .من آؿ عمراف 3آية 
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 ؿتػػػػو قولػػػػو تعػػػػاىلأمػػػػاؿ ابػػػػن ذكػػػػواف لفػػػػظ } شػػػػاء { أينمػػػػا كرد ،:  {    

   البقرةمن  20{ آية. 

 ؿتػػو قولػػو تعػػاىل{ أينمػػا كرد لفػػظ } جػػاء أمػػاؿ ابػػن ذكػػواف ،:  {    

      التوبةمن  48{ آية. 

  (، مػػػن قولػػػو تعػػػاىل ىمزادفػػػ )أمػػػاؿ ابػػػن ذكػػػواف لفػػػظ:  {     

 }  (زادتػو، فػزادسم  )ؿتػو  –كيفمػا تصػرؼ   –أما غَت ىذا اظتوضع  ة،من البقر  10آية 

      }  :ؿتػو قولػو تعػاىل، رلػف عنػو ابن ذكػواففأمالو 

     }  بقرةمن ال 247آية. 
  ؿتػػو ) منفصػػل عنػػو قبػػل متحػػرؾ رد: ) رأل ( حيػػث ك الػػراء كاعتمػػزة مػػن فعػػل ابػػن ذكػػوافأمػػاؿ ،

إذا اتصػػػل ىػػػذا  أمػػػا، (، رأل أيػػػديهم، رأل برىػػػاف، رأل قميصػػػو، رأل مػػػن آيػػػات رأل كوكبػػػان 
، فػػػرآه رآىػػػا ستػػػز، رآؾ الػػػذينرآه مسػػػتقران، رآه بػػػاألفق، } أف رآه اسػػػتغٌت، الفعػػػل بضػػػمَت ؿتػػػو 

بعػػده  ردك  إذاأمػػا و ، ان صػػالن أـ كقفػػسػػواء أكػػاف ك  بخلػػف عنػػو{ فػػ ف ابػػن ذكػػواف نتيلػػو  حسػػنان 
رأسػػػػم، رأكؾ،  بػػػػو ؿتػػػو ) سػػػاكن فيكػػػػوف ىنػػػاؾ احتمػػػػاالف، األكؿ أف يكػػػوف السػػػػاكن موصػػػوالن 

رأتٍػػػػو ( فػػػػ ف ابػػػػن ذكػػػػواف يفتحػػػػو كصػػػػالن ككقفػػػػان، كاالحتمػػػػاؿ الثػػػػاين أف يكػػػػوف السػػػػاكن  رأكىػػػػم،
 يفػػتح الػػراء ذكػػواف ابػػن ( فػػ ف رأل الشػػمس، رأل القمػػر، رأل الػػذين كفػركا ؿتػػو ) عنػػو مفصػوالن 

 .كاعتمزة كصالن، كنتيلهما كقفان 
 البن ذكواف " رألالفعل " 

 

 بعده ساكن                    تحرؾ                           بعده م                            
 

 منفصل عنو             و        متصل ب                  منفصل عنو                     متصل بو            
 رأل الشمس             بدكف إمالة                  إمالة                          رلف عنو                  
 رأسم                       رأل كوكبان                     رءاه                             

 كصالن       كقفان                                                                                                          
 بدكف إمالة      الراء كاعتمزةإمالة                                                                                           

  ظ ) ىػػػارو (، مػػػن قولػػػو تعػػػاىللفػػػ رلػػػف عنػػػوأمػػػاؿ ابػػػن ذكػػػواف:  {    

   من التوبة. 109{ آية 
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  لفػػظ ) أدراؾ ( أينمػػا كرد، ؿتػػو ) أدراؾ ، كال أدراكػػم (، كالوجػػو  رلػػف عنػػوأمػػاؿ ابػػن ذكػػواف
 ىو الفتح. خراآل
  قولػو تعػاىلأيضػان ، ك ؿ عمػرافآمػن  35+  33لفظ ) عمػراف ( آيػة  رلف عنوأماؿ ابن ذكواف: 

 {       آية }من التحرًن. 12 
  كقػد كرد ذلػك يف موضػعُت فقػط قتػا: اظتنصػوبلفػظ ) احملػراب (  رلف عنوأماؿ ابن ذكواف ،

 37{ آيػة         }  :قولػو تعػاىل

إف كػػاف  أمػػامػػن ص،  21{ آيػػة    }  :مػػن آؿ عمػػراف، كقولػػو تعػػاىل

  }  :فلو اإلمالة قوالن كاحدان كقد كرد ذلػك يف موضػعُت فقػط قتػا: قولػو تعػاىل ان غتركر 

        مػن آؿ عمػراف، كقولػو تعػاىل 39{ آية: 

 {        آية }من مرًن. 11 

  لفظ ) حػمػػاًر (، كذلك يف قولو تعػاىل رلف عنوأماؿ ابن ذكواف:  {   

    مػػػػػػػػن البقػػػػػػػػرة، كقولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىل 259{ آيػػػػػػػػة:  {   

     من اصتمعة. 5{ آية 

  لفػػظ ) اإلكػػراـ (، مػػن قولػػو تعػػاىل رلػػف عنػػوأمػػاؿ ابػػن ذكػػواف:  {    

        من الرزتن. 78+  27{ آية 

  نَّ (، مػػػن قولػػػو تعػػػاىلػًهػػػػػػػػػػظ ) إكراىً ػػػػػػػلف رلػػػف عنػػػوأمػػػاؿ ابػػػن ذكػػػواف:  {    

      من النور. 33{ آية 

 لبقرة، فال إمالة فيو.من ا 256آية {     أما ؿتو قولو تعاىل: } 

من ىود، ضم اظتيم مع فػتح الػراء بػدكف إمالػة، ىكػذا  41يف كلمة } غتراىا { آية  البن عامر -:/1 مالحظة
 ) غتيٍرىاىا (.

ػػيَّػػر بُت الفتح كاإلمالة. اظتقصود يف قولنا ] ًريٍلفو  -/:2مالحظة   عنو [ أم أف القارئ ميػخى
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 الوقف على مرسـو الخطباب 
: } ةلفظ باعتاء على الشامي كقف ابن عامر      

 .3، كيف حاؿ الوصل يفتح التاء2{ حيثما كرد 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 الكسر ليدل -عند غير ابن عامر  - وكسرت التأنيث تاء عنيا وعوض الياء، فحذفت أبي[ ]يا أنميا أبت{: }يا 1

( أبت يا) في الياء عممت(: 63ص ، 2ج) النشر طيبة شرح في النويري بالتاءت قال عمييا ووقح المحذوفة الياء عمى
، كما لو ]ا.ه[ أقول: وابن عامر أراد بيا غير ايإضافة كتبيا لعدم المفظ، من ل الياء عمى عطفيا من لممذكورين

 .نادى أحدىم ) طمحة وحمزة ( فوقح، وقح بالياء
من  102آية و  ،قنصمن ال 26آية و  ،مريممن  45+44+43+42آية و  ،يوسحمن  100+  4آية في:  تورد 2
 نافات.ال

قال أبو عمي: من فتح } يا أبَت { فمو وجيان: أحدىما: أن يكون مثل: يا طمحَة أقبلت ووجو قول من قال: يا طمحَة،  3
مًا، فمما كان كذلك َردَّ التاء المحذوفة في الترصيم  أن ىذا النحو من ا سماء التي فييا تاء التأنيث أكثر ما ُيدعى مرصَّ

ليو، وَتَرك ارصر يجري عمى ما كان عميو في الترصيم من الفتح، فمم يعتدَّ بالياء، وأقحميا، كما أن أكثر ما تقول: إ
اجتمعت اليمامة، وىو يريد أىل اليمامة، فرّد ا ىل ولم يعتّد بو، فقال: اجتمعت أىُل اليمامة، فجعمو عمى ما كان 

ون أراد ) يا أَبَتا ( فحذح ا لح كما يحذح التاء، فتبقى الفتحة دالة عمى يكون عميو من الكثرة. والوجو ارصر: أن يك
ا لح، كما أن الكسرة تبقى دالة عمى الياء، والدليل عمى قوة ىذا الوجو كثرة ما جاء من ىذه الكممة عمى ىذا الوجو 

 ُىما  واِبَأبا قمتُ  َأن َزعٌ جَ  َوىل...  َعَمْيِيَما َجِزْعت َأنِّي َزَعُموا َوقد             كقول الشاعر: 
 واْبمَنممْيممما أبا يا ُتَرّثي وىي                                  وكقول رؤبة: 

 مْ رَ ممتَ ممصْ متُ  بأن نصاحُ  فإّنا دنا...نْ عِ  زلْ تَ  ل أبتا ويا                        :ا عشى وقال
 ااكَ سَ عَ  أوْ  كَ ممَّ معَ  أبتا اي                                    : رؤبة وقال
 وْ مبَ ممقَ الرَّ  إل تَ منْ مسُ حَ  أبو... ويا أبتا يا                              آصر:  وقال
 في مّطرداً  ذلك أن رأى قد عثمان أبا أن عمى والحذح القمب ألزموىا الكثرة ىذه كالميم في الكممة ىذه كثرت فمما

ىم (، 1421، 2) بيروت، دار الكتب العممية، ج، الحجة لمقراء السبعة، الفارسي ]حسن عبد ال فار .الباب ىذا جمي 
 .[426ص
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 باب ياءات اإلضافة
َت عػن اظتػتكلم اظتفػرد ؿتػو ) كتػايب (، كىػي زائػدة عػن بنيػة ىػي يػاء تسػتخدمها العػرب للتعبػ -ياء اإلضافة:     

الكلمػػة، فخػػرج بقولنػػا ] زائػػدة [ اليػػاء األصػػلية ؿتػػو ) يهػػدم، سػػآكم (، كخػػرج بقولنػػا ] اظتفػػرد [ اليػػاء الدالػػة 
على غَت اظتفرد ؿتو ) حاضرم ( فهػي دالػة علػى رتػع اظتػذكر السػامل، كخػرج بقولنػا ] للتعبػَت عػن اظتػتكلم [ يػاء 

 ؤنث اظتخاطب ؿتو ) فكلي كاشريب (.اظت
 كياء اإلضافة تدخل على األشتاء، كاألفعاؿ، كاضتركؼ، ؿتو: ) سبيلي، ذركين، ف ين (.      
مػػػن النمػػػل، كمػػع االسػػػم غتػػركرة احملػػػل، ؿتػػػو )  19فتكػػوف مػػػع الفعػػل منصػػػوبة احملػػػل، ؿتػػو: ) أكزعػػػٍت ( آيػػة     

ل ] إذا جػاءت مػع إٌف كأخواسػا [، ؿتػو ) إين أخػاؼ ( آيػة مػن طػو، كمػع اضتػرؼ منصػوبة احملػ 14ذكرم ( آية 
 من الكافركف. 6من األنعاـ، كغتركرة احملل ؿتو ) كيل دين ( آية  15
 كعالمتها صحة إحالؿ الكاؼ أك اعتاء ػتلها، فتقوؿ يف ؿتو )) فطرين (( فطرؾ ك فطره.      

 كالعرب كانت أحيانان تسكنها كأحيانان تفتحها.
ٌف اإلسػػكاف ىػػو األصػػل ألهنػػا مبنيػػة كاألصػػل يف البنػػاء السػػكوف، كمػػا أٌف األكثػػر يف القػػرآف ىػػو ل إكقػػد قيػػ     

، أم أف اإلسػػكاف أصػػل كالفػػتح أصػػل، ألنػػو اسػػم، كاالسػػم الػػذم ثػػافو ٌف الفػػتح أصػػله كالػػبعض قػػاؿ إالسػػكوف، 
 ول.للتخفيف، كلكن الرأم األكؿ أق مرفوع ييقول باضتركة، ككانت فتحتويكوف حرفان غَت 

 ياء جاءت على ثالثة أقساـ: 876كلقد كرد منها يف القرآف       
 566مػػن البقػػرة، كرتلتهػػا  31األكثػػر، ؿتػػو ) إين جاعػػل ( آيػػة  يمػػا اتفػػق القػػراء علػػى إسػػكاهنا كىػػ - أ

 ياءن.

 ياءن. 98من آؿ عمراف، كرتلتها  41ما اتفق القراء على فتحها، ؿتو ) بلغٍت الكرب ( آية  - ب

يػػاء كتػػأيت علػػى  212هػػا بػػُت الفػػتح كاإلسػػكاف كقػػد كردت يف القػػرآف الكػػرًن يف مػػا اختلػػف القػػراء في - ت
 ستة أقساـ بالنسبة ظتا بعدىا.

 

 أقساـ ياءات اإلضافة
 يأيت بعد ياء اإلضافة

 
 ليس بعدىا     قتزة كصل      قتزة كصل     قتزة قطع     قتزة قطع     قتزة قطع      
 ؿ ( التعريف      مفردة             قتزةأمضمومة     يف )         مكسورة       مفتوحة      
 ياءن ( 31ياءات (       )  7ياءن (       )  14ياءات (     )  11ياءن (      )  52ياءن (      )  99)     
 كطهر بييت     ختذكين     قوميى ا        ريب الذم لتيي إين أريد            من أنصارم               ما الين أعلم إ  

 تعلموف              إىل اهلل                                                                             للطائفُت       
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 يف ياءات اإلضافة ابن عامرمذىب 
عرؼ ذلػػػك كسػػيي يف بعػػض اظتواضػػع كأسػػػكنها يف بعػػض اظتواضػػع، ضػػافة اإل اتيػػػاءفػػتح ابػػن عػػامر الشػػامي      

 .حسب ما سيأيت يف الفرش
 

 ياءات الزوائدباب 
ىػػي كػػل يػػاء متطرفػػة تثبػػت يف الػػتالكة زيػػادة علػػى رسػػم اظتصػػحف، كىػػي إمػػا الـ الكلمػػة )  -اليػػاء الزائػػدة:    
     }  -اضتػػركؼ، ؿتػػو: دوف(، أك يػػاء اظتػػتكلم كتقػػع يف األشتػػاء كاألفعػػاؿ  لفعػػ

  .} 

 أثبتها، كعند من مل يثبتها ال تعترب زائدة.عند من  زائدة فهي

 كقد أشار إليها اإلماـ الشاطيب بقولو:
 أَلْف ُكنَّ َعْن َخطِّ الَمَصاِحِف َمْعزالَ                َوُدوَنَ  يَاَءاٍت ُتَسّمى َزَوائَِدا           

 ر الكلمات كلكن ال تكتب موصولة مع الكلمات، بل تيذيَّل هبا كترسم يف طرفها .كىي تكوف يف آخ      

 كالياءات قسماف:
 ما ىو زائد عن الكلمة، ؿتو ) نكَتم ، كعيدم ، أكرمٍت (. .1

 ما ىو أصلي، ؿتو ) اظتنادم ، يسرم (. .2

 
 ياءات الزكائدي يف شامال ابن عامر مذىب

  ( مػن قولػو تعػاىل آتػافككقفان يف لفظ )  حبذؼ الياء الزائدة كصالن  ابن عامرقرأ:  {   

 } من النمل. 36 آية 

  ب ثبػػات اليػػاء الزائػػدة كصػػالن ككقفػػان يف لفػػظ ) عبػػادم ( مػػن قولػػو تعػػاىل ابػػن عػػامرقػػرأ:  {  

   الن ككقفان.من الزخرؼ، رالؼ حفص الذم حذفها كص 68 { آية 

 أثبػػت ىشػػاـ اليػػاء الزائػػدة كصػػالن ككقفػػان يف لفػػظ ) كيػػدكين ( مػػن قولػػو تعػػاىل:  {   

 من األعراؼ، أما ابن ذكواف فوافق حفص يف حذفها كصالن ككقفان. 195 { آية 
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 مػػن قولػػو  1) تسػػألٍت ( إثبػػات اليػػاء الزائػػدة كصػػالن ككقفػػان يف لفػػظ بخلػػف عػػن ابػػن ذكػػواف بػػن عػػامرال

    }  :تعاىل    من الكهػف، كالوجػو اآلخػر  71 { آية

 .حذؼ الياء الزائدة كصالن ككقفان  البن ذكواف ىو

 لعلتُت قتا:يف ياءات الزكائد كإثبات الياء كصالن 
 ، كىو ب ثبات ىذه الياءات.دىم لرسوؿ اهلل تباع النقل الوارد عن الشيوخ بسنا - أ

 .أك بناءن  تباع األصل، كاألصل يف ىذه الياءات اإلثبات، كإفتا حذفت ختفيفان ا - ب

 
 ؽ بُت ياءات الزكائد كياءات اإلضافةك الفر 

 ؽ بُت ياءات الزكائد كياءات اإلضافة يف النقاط التالية:ك نتكن حتديد الفر 
 عاؿ، أما ياءات اإلضافة فتوجد يف األشتاء كاألفعاؿ كاضتركؼ.ياءات الزكائد يف األشتاء كاألف - أ
 ياءات الزكائد ػتذكفة يف اظتصاحف، أما ياءات اإلضافة فهي ثابتة فيها. - ب
يػػاءات الزكائػػد تكػػوف أصػػلية كزائػػدة، فتجػػيء المػػان للفعػػل، أمػػا يػػاءات اإلضػػافة فتكػػوف زائػػدة علػػى  - ت

 .الكلمة كليست من أصوعتا، فهي كهاء الضمَت ككافو
اطتػػػػالؼ يف يػػػػاءات الزكائػػػػد دائػػػػر بػػػػُت اضتػػػػذؼ كاإلثبػػػػات، أمػػػػا يػػػػاءات اإلضػػػػافة فػػػػدائر بػػػػُت الفػػػػتح  - ث

 كاإلسكاف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( ےنِّ ابن عامر الشامي ىذا المفظ بفتح الالم وتشديد النون ىكذا: ) تسَأل قرأ 1
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 حفصاإلماـ  ابن عامراإلماـ مطردة خالف فيها  ألفاظ
 {. بِيوتنكران، بكسر الباء ىكذا } مبييوت ( سواء معرفان أـ  )قرأ لفظ  (1
هبمػػزة بعػػد األلػػف مػػع اظتػػد اظتتصػػل كحتػػرؾ حسػػب موقعهػػا مػػن  { أينمػػا كرد قػػرأ لفػػظ }  (2

 .، كال متفى ما عتشاـ من أكجو حاؿ الوقف( اإلعراب، ىكذا ) 
 .{ تذَّكروف، ىكذا } كرد، قرأه بتشديد الذاؿ حيثاظتبدكء بتاء قرأ لفظ ) تذكركف (  (3
 {. يا بنيِّ ىكذا } قرأ لفظ ) يا بٍتَّ ( بكسر الياء، حيث كرد،  (4
 31} أيػو اظتؤمنػوف { آيػة  الػثالث: هايف مواضػع تبعػان لضػم اليػاء، ] أيُّػو [ لفػظ قرأ بضم اعتػاء يف (5

مػن الػرزتن، ىكػذا:  31من الزخرؼ، } أيػو الػثقالف { آيػة  49من النور، } أيو الساحر { آية 
 .-كحفص   -ؿتو } أيُّوي اظتؤمنوف {، كيقف عليها بسكوف اعتاء 

مػػػن  موضػػػعان  33ىيم ( بزيػػػادة ألػػػف بػػػُت اعتػػػاء كاظتػػػيم مػػػع حػػػذؼ اليػػػاء يف ) إبػػػرا لفػػػظىشػػػاـ  قػػػرأ (6
أم  ،رلػف عنػػو يف سػورة البقػػرة بػن ذكػػوافاكانػدرج معػػو  ،منهػػا رتيػع مواضػػع سػورة البقػػرة ،القػرآف
كىشػػاـ لػػو مواضػػع أخػػرل متفرقػػة ، -كحفػػص   -خػػر آ كجػػوكلػػو  ىشػػاـيف أحػػد كجهيػػو  كافػػقأنػػو 

 .واف فيها بل انفرد هبا ىشاـ بدكف خالؼبن ذكاكمل يندرج معو  1يف القرآف

 ( يف هناية األصوؿ. 3انظر ملحق رقم ) 
   }  :ليػػػػػػػاس ( مػػػػػػػن قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاىلإلفػػػػػػػظ )  بخلػػػػػػػف عنػػػػػػػوقػػػػػػػرأ ابػػػػػػػن ذكػػػػػػػواف  (7

  من الصافات، بوصل قتزة إليػاس، فيصػَت النطػق بػالـ سػاكنة بعػد )  123{ آية
( ابتػػدأ هبمػػزة مفتوحػػة ألف األصػػل ) يػػاس ( كدخلػػت عليػػو ) اؿ (،  ى ) إفَّ إف (، فػػ ف كقػػف علػػ

 .-كحفص   -كالوجو الثاين لو كعتشاـ ىو: هبمزة قطع مكسورة يف اضتالُت 
 

 لفظ ) إلياس ( البن ذكواف                                     
 

 ) كحفص ( هبمزة قطع                                    ) ٱلياس (هبمزة كصل            
 

 حاؿ االبتداء       حاؿ الوصل                             حاؿ االبتداء                  حاؿ الوصل  
 هبمزة قطع مكسورة             هبمزة قطع                   قتزة الوصلبفتح             حبذؼ قتزة الوصل

 ()                        ( )                 ألهنا )اؿ( التعريف                ) كإفَّ ٍلياس (
 ) ٱىلياس (                                 

                                                 
 .سورة 25 متوزعة عمى آية، 63 في موض ، 69ىو جممة ما ورد في القرآن من لفظ إبراىيم  1
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مػػػن الصػػػافات، قرأىػػػا ابػػػن عػػػامر بفػػػتح  131{ آيػػػة     يف قولػػػو تعػػػاىل: }  (8

  الػػػالـ علػػػى إضػػػافة ) ءاؿ ( إىل ) ياسػػػُت (، ىكػػػذا }  اعتمػػػزة كألػػػف بعػػػدىا ككسػػػر

   كعلى ىذا فيجػوز الوقػف اضػطراران  أك اختبػاران علػى ) ءاؿ (، فكلمػة ) ياسػُت ،}
أىلػػػو ألجلػػػو، كال متفػػػى مػػػد البػػػدؿ، كقػػػراءة حفػػػص علػػػى ( اسػػػم نػػػيب أضػػػيف إىل ) ءاؿ ( فىسيػػػل مى 

رتعػػػان منسػػػوبان إىل ) ياسػػػُت ( فيكػػػوف السػػػالـ كاقعػػػان علػػػى مػػػن نسػػػب إىل ) علػػػى أنػػػو اسػػػم كاحػػػد 
ياسُت ( النيب عليو السػالـ، كعلػى ىػذا فكلمػة ) إؿ ياسػُت ( عنػد حفػص ىػي كلمػة كاحػدة كال 

 يصح إال الوقف على آخر حرؼ فيها كىو النوف.
ابػػػػػن الطػػػػػور [، قػػػػػرأ  مػػػػػن 37 آيػػػػػة ( ) األعػػػػػراؼ،  مػػػػػن 69 آيػػػػة ( )  يف ] (9

الغاشػية، فقػرأ ىػذا مػن  24 آيػة ( ) بالصػاد فقػط، ككػذلك  ُتالسػابق ُتضعاظتو  ذكواف
 اظتوضع أيضان بالصاد، كحفص.

 ىشاـ فقرأ األلفاظ الثالثة بالسُت.أما 
{    ( مػػن قولػػو تعػػاىل: }  لفػػظ )  بخلػػف عنػػوقػػرأ ابػػن ذكػػواف  (10

 .-كحفص   -من البقرة، بالصاد، كالوجو الثاين لو كعتشاـ ىو: بالسُت  245آية 
          يف قولػػػػػو تعػػػػػاىل: }  (11

  } ىػػاء سػػكت علػػى الػػراجح، كقػػد قػػرأ ىػػي  [ قتػػًدهٍ ٱ]  يف لفػػظاعتػػاء مػػن األنعػػاـ،  90آيػػة
، كابػػػن [ قتػػػًدهً ٱىكػػػذا ]  ابػػن عػػػامر ب ثباسػػػا كقفػػػان، أمػػػا كصػػػالن فقػػػرأ ىشػػاـ بكسػػػر اعتػػػاء دكف صػػػلة

، كمػػا ذكػػره الشػػاطيب مػػن أفَّ البػػن ذكػػواف كجػػو [ ےقتػػًدهً ٱىكػػذا ]  ذكػػواف بكسػػر اعتػػاء مػػع الصػػلة
 .آخر كهشاـ فهذا خركج عن طريقو

 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ اللقاء) 
 

 ) تحديد موعد االمتحاف النهائي (
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 -(: 1ملحق رقم ) 
قػػػد تػػػدخل بعػػػض اضتػػػركؼ علػػػى الكلمػػػة الػػػيت أكعتػػػا قتػػػزة قطػػػع، فتظػػػل ىػػػذه اعتمػػػزة معتػػػربة كأهنػػػا يف أكؿ      

ا إذا كانػػت فػػ ذا كانػػت مفتوحػػة أك مضػػمومة ترسػػم فػػوؽ األلػػف، أمػػ -الكلمػػة، كتكتػػب فػػوؽ األلػػف أك حتتهػػا 
 :1، كمن ىذه اضتركؼ-مكسورة فًتسم حتت األلف 

 أؿ، مثل: األمن، األلفة، اإلكراـ. .1
الػػالـ اصتػػارة إذا مل يىًلهػػا: أٍف، اظتدغمػػة يف: ال، مثػػل: ألصػػدقائو، ألمػػة العػػرب، إلنشػػاء مصػػنع،  .2

مػػزة فػػ ذا كليتهػػا: أٍف، اظتدغمػػة يف: ال، اعتػػربت اعتمػػزة متوسػػطة، كطبقػػت عليهػػا قواعػػد رسػػم اعت
 اظتتوسطة كما سيأيت مثل: ل ال.

 الـ التعليل كالـ اصتحود مثل: ألشتع، ألشارؾ، ألكمن. .3
أسػػر  الـ االبتػػداء الداخلػػة علػػى اظتبتػػدأ مثػػل: ألخػػوؾ أكىل، إلشػػارةه منػػك تكفػػي، أللفػػةه تسػػود .4

أك الداخلة على اطترب، مثل: إف اضتارس ألمػُت، إف اضتػراس ؛ العاملُت خَت من خالؼ كشقاؽ
 اء، إهنا إلجابة مقنعة.ألمن

 الـ القسم الداخلة على الفعل مثل: كاهلل ألدعوف إىل اظتشركع، كألبينن فوائده. .5
 .اصتوائزب عجاب اضتاضرين، كفاز بأحسن  -ػتمد  - باء اصتر مثل: ظفر .6
 كاؼ اصتر مثل: األصدقاء اظتخلصوف ك خوة، الطلبة يف الفصل كأسرة، ربَّ معلم كأب. .7
أزتػػد كإبػػراىيم كأسػػامة ؼتتلفػػوف: فأزتػػد يقػػوؿ كال يفعػػل كإبػػراىيم يفعػػل كال  الفػػاء كالػػواك مثػػل: .8

 يقوؿ، كأسامة يقوؿ كيفعل.
 .السُت مثل: سأكوف يف كداع صديقي، كسأرسل إليو دائمان  .9

أمػػػا اظتكسػػػور مػػػا ؛ قتػػػزة االسػػػتفهاـ اظتفتػػػوح مػػػا بعػػػدىا ؿتػػػو: أأحضػػػر غػػػدا؟ أأصػػػطحب أحػػػدا؟ .10
عليهػا قواعػد رسػم اعتمػزة اظتتوسػطة، أم أهنػا: ترسػم علػى بعدىا: فتعتػرب قتػزة متوسػطة، كتطبػق 

 ياء يف مثل: أئذا؟ أئفكا؟ أئلو؟
اظتتوسػػطة، أم أهنػػا:  كاظتضػمـو مػػا بعػدىا تعتػػرب قتػزة متوسػػطة، كتطبػق عليهػػا قواعػد رسػػم اعتمػزة

 ترسم على كاك يف مثل: أؤلقى؟ أؤكـر الزائر؟ أؤجيب إىل طلبو؟

 ف هنا تكتب على السطر ؿتو ) ءادـ (.مالحظة: إذا جاء بعد اعتمزة ألف 
 
 

                                                 
 .43صم (، 1975) القاىرة، مكتبة غريب، مالء والترقيم في الكتابة العربية، ايإ يم،عبد العميم إبراى 1
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 (:   2ملحق رقم ) 
 -: الرسم التوضيحيشرح فكرة  -أواًل :
كانت فكرة الرسم التوضيحي من منطلق تبسيط اظتعلومة، كأف يفهػم اصتميػع موضػوعان يعتػرب مػن اظتواضػيع      

فُت فيكػوف مػن السػهل الرجػوع عتػذا اظتهمة يف علم التجويد كالقراءات، ف ذا أردنا أف نعرؼ العالقة بُت أم حػر 
 الرسم التوضيحي كمعرفة العالقة مبجرد النظر إىل اطتانة اليت يتقاطع عندىا خطا التقاء اضترفُت .

فمثالن لو أردنا أف نعرؼ العالقػة بػُت حػرؼ القػاؼ كحػرؼ الشػُت، ننظػر يف الرسػم التوضػيحي إىل حػرؼ      
، مث ننظػػػر إىل حػػػرؼ الشػػػُت عكػػػس –كلنػػػا اطتيػػػار يف ذلػػػك  –ة القػػػاؼ سػػػواء يف اضتػػػركؼ العموديػػػة أك األفقيػػػ

العمود اظتختار، مبعٌت أننا لو أخذنا القاؼ من اضتركؼ العمودية فنأخػذ الشػُت مػن اضتػركؼ األفقيػة، كالعكػس 
صحيح، مث ننظر إىل نقطة التالقي، ف ذا كاف لوف اظتربع الػذم التقيػا فيػو ] أسػود [ معػٌت ذلػك أهنمػا متمػاثالف 

(، كإذا كػاف شػكل اظتربػع ] قطريػان مػائالن زىػرم اللػػوف [  –أم مػع القػاؼ كالشػُت  –ذا مل يتحقػق معهمػا ) كىػ
معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متجانسػػاف ) كىػػذا مل يتحقػػق معهمػػا (، كإذا كػػاف اظتربػػع ] فارغػػان أبػػيض اللػػوف [ معػػٌت ذلػػك 

[ معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متقاربػػاف ) كىػػذا  (، كإذا كػػاف لػػوف اظتربػػع ] أزرؽ أهنمػػا متباعػػداف ) كىػػذا مل يتحقػػق معهمػػا
 ما حتقق بينهما (، انظر التطبيق يف الشكل التايل.

 

 أ  ىػ  ع  ح  غ  خ  ؽ  ؾ  ج  ش  ض  ؿ  ف  ر  ط ...... إخل          
 أ
 ىػ
 ع
 ح
 غ
 خ

 فايعٍت أف القاؼ كالشُت متقارب أزرؽاللوف              ؽ    
 ؾ

                               ج                            
 خط التماثل          فايعٍت أف القاؼ كالشُت متقارب أزرؽاللوف          ش    
 ض

لػػو قسػػمنا الرسػػم التوضػػيحي رػػط التماثػػل الػػذم ينتصػػف اللػػوف األسػػود ] كىػػذا مػػا عيػػرب عنػػو بػػاطتط  مالحظػػة:
 حي متطابقاف يف رتيع اضتركؼ كاظتربعات.اظتتقطع يف الشكل السابق [، لوجدنا أف جزئي الرسم التوضي

 :ىو الشكل التايل الرسم التوضيحيالرسم التوضيحي :  -اانياً:
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متباعداف           فامتقارب         ف امتجانس          ف متمااال      مفتاح الرسم التوضيحي: 
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 الدرر الحساف في القراءات العشر للقرآف
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 -(: 3ملحق رقم ) 
يقرأ ، حيث سورة 25 توزعة علىم آية، 63 يف ،موضع 69 ىو رتلة ما كرد يف القرآف من لفظ إبراىيم     

موضعان من القرآف،  33( بزيادة ألف بُت اعتاء كاظتيم مع حذؼ الياء يف  إبراىيم ىشاـ عن ابن عامر لفظ )
ندرج معو ابن ذكواف رلف عنو يف سورة البقرة، أم أنو كافق يف أحد يمنها رتيع مواضع سورة البقرة، ك 

ىشاـ لو مواضع أخرل متفرقة يف القرآف كمل يندرج معو ابن ، ك -كحفص   -كجهيو ىشاـ كلو كجهان آخر 
 ذكواف فيها بل انفرد هبا ىشاـ بدكف خالؼ.

 أما مواضع سورة البقرة فهي:
1)  {       آية }من البقرة. 124 

2)  {          

   بفتح اطتاء (اختذكا) أيقر ابن عامر أٌف  مع مراعاة، من البقرة 125{، آية. 

3)  {         آية ،}من البقرة. 126 

4)  {        آية ،}من البقرة. 127 

5)  {          آية ،}من البقرة. 130 

6)  {      آية ،}من البقرة. 132 

7)  {     آية ،}من البقرة. 133 

8)  {      آية ،}من البقرة. 135 

9)  {         آية ،}من البقرة. 136 

10)  {      آية ،}من البقرة. 140 

11)  {              

           

       من البقرة. 258{، آية 

12)  {         آية ،}من البقرة. 260 
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، بن ذكواف رلف عن األخَتااليت اتفق فيها ىشاـ مع  ،البقرة فهذه رتلة مواضع سورة
 .حفصاإلماـ كالوجو اآلخر البن ذكواف ك

 :ي كما يليكحده يف مواضع ؼتتلفة يف القرآف فهنفرد بو ىشاـ اأما ما 

 سورة النساء كىي:من واضع الثالثة األخَتة اظت
13)  {         آية ،}من  125

 .النساء
14)  {     آية ،}من النساء. 163 

 سورة األنعاـ كىو: ألخَت منا وضعاظت
15)  {      آية ،}نعاـمن األ 161. 

 سورة التوبة كقتا:من  األخَتين وضعُتاظت
16)  {            

           التوبةمن  114{، آية. 

 موضع سورة إبراىيم كىو:
17)  {         آية ،}إبراىيممن  35. 

 كقتا: نحلسورة ال يموضع
18)  {       آية ،}النحلمن  120. 

19)  {         آية ،}النحلمن  123. 

 :يمواضع سورة مرًن كى
20)  {     آية ،}مرًنمن  41. 

21)  {       آية ،}مرًنمن  46. 

22)  {         آية ،}مرًنمن  58. 
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 سورة العنكبوت كىو:الثاين من وضع اظت
23)  {      آية ،}العنكبوتمن  31. 

 ورل كىو:موضع سورة الش
24)  {       آية ،}ورلالشمن  13. 

 اريات كىو:ذموضوع سورة ال
25)  {       آية ،}الذارياتمن  24. 

 كىو: نجمموضوع سورة ال
26)  {    آية ،}النجممن  37. 

 كىو: ديدموضوع سورة اضت
27)  {     آية ،}اضتديدمن  26. 

 كىو: متحنةسورة اظتاألكؿ من ع وضو اظت
28)  {          آية ،}اظتمتحنةمن  4 ،

 .بكسر اعتمزة )أسوة( أيقر ابن عامر مع مراعاة أٌف 
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  القسم الثاني                                           

 

               

                                       

 كلمات فرشية وأصىل                              
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

 بعد الميمالتي األلف  بحذؼ مػَِل  مػاِل  4
 

 ( سورة البقرة 2) 
 

مذىب ابن عامر ىو التوسط في المد  بمآ أنزؿ بمآ أنزؿ )معاً( 4
 المنفصل، أي أربع حركات

مذىب ابن عامر ىو التوسط في المد  ػِئ ػػػٰ  ُأْول؛ و ػِئ  ػػػٰ  ُأْول ػِئ ػػػٰ  ُأْول؛ و ػِئ  ػػػٰ  ُأْول 5
 المتصل، أي أربع حركات

 سواءٌ  •سوا ؛ سوا سواءٌ  6
إبداؿ وقفاً: لهشاـ خمسة القياس:  

مع اإلشباع والتوسط القصر،  الهمزة ألفاً 
 تسهيل الهمزة بالرـو مع اإلشباع والقصر

 نذرتهم ؛اْ َءا َءأَنذرتهم 6
 َءأَنذرتهم َءاأَنذرتهم

لهشاـ وجهاف: األوؿ ىو اإلدخاؿ مع 
تسهيل الهمزة الثانية وىو المقدـ، والثاني 

 ىو اإلدخاؿ مع تحقيق الهمزة الثانية
 ابن ذكواف: باإلمالةَِفز ادىم فَػَزادىم فَػَزادىم 10
 بضم الياء، وفتح الكاؼ، وتشديد الذاؿ ُيَكذِّبوف  َيْكِذبوف 10
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل يلقْ  قيل 11
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 13

السفها ؛  السفهاُء )معاً( 13
 •السفها

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السفهاُء 

 يستهزئُ  15
يستهزي ؛ 

؛  يستهزىْ 
 يستهزيُ 

 يستهزئُ 

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، ياء مدية، إبداؿ الهمزة ياء م ع الرـو
إشماـ ) إبداؿ الهمزة ياء مع اإلشماـ

، إبداؿ الهمزة (الضمة ، التسهيل مع الرـو
ياء مضمومة ام اإلسكاف للوقف فيتحد 
ىذا الوجو عمالً مع األوؿ ويختلف 

 تقديراً 
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السما ؛  السماءِ  19
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 ة اإلبداؿوقفاً: لهشاـ االا أضاءَ  أضا أضاَء  20

اء َشا َشاء 20 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  20

نقػػػػػل حركػػػػػة لهشػػػػػاـ أربعػػػػػة أوجػػػػػو:  وقفػػػػػًا:
الهمزة إلى الياء اػم إسػكاف اليػاء للوقػف، 
، إبػػػداؿ الهمػػػزة يػػػاء مػػػع  النقػػػل مػػػع الػػػرـو
 إدغػػاـ اليػػاء التػػي قبلهػػا فيهػػا اػػم اإلسػػكاف
للوقف، إبداؿ الهمزة يػاء مػع إدغػاـ اليػاء 

 التي قبلها فيها مع الرـو
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ والسماَء  والسما والسماءَ  22

 السماءِ  22
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 السماءِ  29
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  ؛ شيِّ  شيِ  شيءٍ  29
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الدماَء  الدما الدماءَ  30
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ األسماءَ  األسما األسماءَ  31

بأسما ؛  بأسماءِ  31
 •بأسما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بأسماءِ 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 31

 سوءَ  سو ؛ سوّ  سوءَ  49

نقل حركة الهمزة لهشاـ وجهاف:  وقفاً:
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام إسكاف 

ام  إبداؿ الهمزة واواً الواو للوقف، أو 
 فيها. إدغاـ الواو التي قبلها

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بالءٌ  •بال ؛ بال بالءٌ  49
 ـ الذاؿ في التاءادغإب تََّخذتُّمٱ تََّخْذُتمٱ 51
 بتاء مضمومة بدؿ النوف، وبفتح الفاء تُػْ َفرْ  نػَّْ ِفرْ  58
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 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل  59

السما ؛  السماءِ  59
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  67
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس صفراءُ  •صفرا ؛ صفرا صفراءُ  69

اء َشا َشاء 70 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الماءُ  •الما ؛ الما الماءُ  74
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أَتََّخذتُّم أَتََّخْذتُم 80
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ءِ ؤالػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 85
 بتشديد الظاء َتظَّاَىروف  َتظَاَىروف 85
 بفتح التاء، وإسكاف الفاء، وحذؼ األلف تَػْفُدوىم تُػَفاُدوىم 85
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس جزاءُ  •جزا ؛ جزا جزاءُ  85
اءكم َجاءكم َجاءكم 87  ابن ذكواف: باإلمالةِج 
 ابن ذكواف: باإلمالةِاءىمجِ  َجاءىم َجاءىم )معاً( 89
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  90
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل  91
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أنبياءَ  أنبيا أنبياءَ  91

ِِاءكمجِ ولقْدِ ولقد جَّاءكم ولقْد َجاءكم 92
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 

 باإلمالة ذكواف:
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أَتََّخذتُّم أَتََّخْذتُم 92

بزيادة ىمزة مكسورة وياء بعد األلف، وال  وميكائِيل وميكاؿ 98
 يخفى المد المتصل ومد البدؿ

اءىم َجاءىم َجاءىم  101  ابن ذكواف: باإلمالةِج 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وراءَ  ورا وراءَ  101

 ولكِن الشياطينُ  الشياطينَ ولكنَّ  102
بإسكاف النوف األولى مخففة وكسرىا 
وصاًل اللتقاء الساكنين، وضم النوف 

 الثانية
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 المْرءِ  المرِ  المْرءِ  102
وقفاً: لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة 
للراء قبلها ام إسكاف الراء للوقف، النقل 

 ام رـو كسرة الراء
 لهشاـ خمسة القياس وقفاً: يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  105
 بضم النوف األولى، وكسر السين نُػْنِسخْ  نَػْنَسخْ  106
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  106
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل فقْد َضل 108
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ سواءَ  سوا سواءَ  108
 عة أوجووقفاً: لهشاـ أرب شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  109
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيٍء )معاً( 113
 بحذؼ الواو األولى قالوا وقالوا 116
 بفتح النوف فيكوفَ  فيكوفُ  117
اءك َجاءؾ َجاءؾ 120  ابن ذكواف: باإلمالةِج 

إبراىيم ؛  إبراىاـ إبراىيم 124
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وجهاف: األوؿ كهشاـ،  وابن ذكواف

 والثاني كحفص
 بفتح الياء وصالً  عهِديَ  عهِدي 124
 جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال وإْذ َجعلنا  وإذ جَّعلنا  وإْذ َجعلنا 125
 بفتح الخاء تََّخُذوا ٱو تَِّخُذواٱو 125

 إبراىاـ إبراىيم )معاً( 125
إبراىيم ؛ 
 إبراىاـ

 اء،ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الي
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص
 ابن ذكواف: بإسكاف الياء بيتي بيتيَ  بيتيَ  125

إبراىيم ؛  إبراىاـ إبراىيم  126
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص
 التاءبإسكاف الميم، وتخفيف  فأْمِتعو فأَمتِّعو 126
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 إبراىاـ إبراىيم  127
إبراىيم ؛ 
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص

إبراىيم ؛  إبراىاـ إبراىيم  130
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص

بزيادة ىمزة مفتوحة بعد الواو األولى،  َأْوَصىوَ  َوَوصَّى 132
 وبعدىا واو ساكنة، وبتخفيف الصاد

 إبراىاـ إبراىيم  132
إبراىيم ؛ 
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شهداءَ  شهدا شهداءَ  133

إبراىيم ؛  إبراىاـ م إبراىي 133
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص

 إبراىاـ إبراىيم  135
إبراىيم ؛ 
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص

إبراىيم ؛  إبراىاـ إبراىيم  136
 براىاـإ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص

إبراىيم ؛  إبراىاـ إبراىيم  140
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص

تحقيق الهمزة الثانية  ىشاـ: بتسهيل و  َءأَنتم  َءاأَنتم َءاا نتم؛ َءأَنتم 140
 كالىما مع إدخاؿ ألف، والتسهيل مقدـ
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السفها ؛  السفهاُء  142
 •االسفه

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السفهاُء 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  142
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شهداءَ  شهدا شهداءَ  143

السما ؛  السماءِ  144
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 بالتاء بدؿ الياء تعملوف يعلموف 144
اء َجاءؾ َجاءؾ 145  ابن ذكواف: باإلمالة ؾج 
ىا ُمَولِّيها 148  بفتح الالـ؛ وألف بعدىا بدؿ الياء ُمَوالَّ
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  148
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أحياءٌ  •ا؛ أحي اأحي أحياءٌ  154
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو بشيءٍ  شِي ؛ شيِّ  بشيءٍ  155

 )معاً( السماءِ  164
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ماءٍ  •اما ؛ م ماءٍ  164
 بالتاء بدؿ الياء ترى يرى 165
 بضم الياء يُػَروف يَػَروف 165

، وإذا وقف ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء إْذ تَبرأ إذ تَّبرا إْذ تَبرأ 166
 على ) تبرأ ( فلو اإلبداؿ إلى ألف

 إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً لهشاـ:  أفنتبر  فنتبرا فنتبرأ 167

 بالسوِ  بالسوءِ  169
 بالسوِّ 

 بالسوءِ 

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: النقل مع 
، إبداؿ  اإلسكاف للوقف، النقل مع الرـو

فيها  الواو التي قبلها ام إدغاـ الهمزة واواً 
مع اإلسكاف، اإلبداؿ إلى واو ام إدغاـ 

 التي قبلها فيها مع الرـو 

؛  اوالفحش والفحشاءِ  169
 •اوالفحش

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والفحشاءِ 

 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 170
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم  ضطرٱفمُن  ضطرٱفمِن  173
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 بضم الراء ليس البرُّ  ليس البرَّ  177

بسكوف النوف دوف تشديد، فتكسر وصالً  ولٰػكنِ  ولٰػكنَّ  177
 اللتقاء الساكنين

 بضم الراء البرُّ  البرَّ  177

البأسا ؛  البأساءِ  177
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس البأساءِ  •االبأس

 الضراءِ  177
؛ الضرا 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الضراءِ  •االضر 

 وقفاً: لهشاـ ستة أوجو شيءٌ  شُي ؛ شيُّ  شيءٌ  178
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وأداءٌ  •اوأدا ؛ وأد وأداءٌ  178

ـُ  184 ـُ  فديٌة طعا ـِ  فديٌة طعا  فديُة طعا
ابن ذكواف: بضم التاء بال تنوين، وكسر 

 الميم

ح الميم والسين وألف بعدىا وفتح بفت َمَساكينَ  مسكين 184
 النوف

 بكسر الباء )فيهما( الِبُيوت البُػُيوت )معاً( 189

بسكوف النوف دوف تشديد، فتكسر وصالً  ولٰػكنِ  ولٰػكنَّ  189
 اللتقاء الساكنين

 بضم الراء البرُّ  البرَّ  189
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس جزاءُ  •اجزا ؛ جز  جزاءُ  191
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 206
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ابت اءَ  ابت ا ابت اءَ  207
اء َجاءتكم َجاءتكم  209  ابن ذكواف: باإلمالة تكمج 
 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجع تُػْرَجع 210
اء َجاءتو َجاءتو 211  ابن ذكواف: باإلمالة توج 
 لهشاـ خمسة القياسوقفاً:  يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  212
اء َجاءتهم َجاءتهم  213  ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  213

 البأساءُ  214
البأسا ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس البأساءُ  •االبأس
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الضرا ؛  الضراءُ  214
 •الضرا

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الضراءُ 

اء َشا َشاء 220 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ النساءَ  النسا النساءَ  222

 قروءٍ  وِّ قرُ  قروءٍ  228

وقفاً: لهشاـ وجهاف: إبداؿ الهمزة واواً 
ام إدغاـ التي قبلها فيها مع اإلسكاف، 

ها إبداؿ الهمزة واواً ام إدغاـ التي قبل
 فيها مع الرـو

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ النساءَ  النسا النساءَ  231
 ظاءبإدغاـ الداؿ في ال فقد ظَّلم فقْد ظَلم 231
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  231
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  231
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ النساءَ  النسا النساءَ  232
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساِء  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 235
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ النساءَ  النسا النساءَ  236
 ، وال تخفى القلقلةأسكن ىشاـ الداؿ َقَدرُه َقْدرُه َقَدرُه )معاً( 236
 بحذؼ األلف وتشديد العين فيضعِّفو فيضاِعفو 245

؛  بْصطي َوَ  بْصطي َوَ  بْصطي َوَ  245
 طبصي َوَ 

ابن ذكواف وجهاف: األوؿ بالسين، 
 والثاني بالصاد

 المَلِ  مََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلِ  246
وقفاً: لهشاـ وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، 

 تسهيل الهمزة مع الرـو

 ادهَوزِ َوزَاده ؛  َوزَاده َوزَاده 247
ابن ذكواف وجهاف: األوؿ بالفتح، والثاني 

 باإلمالة
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  247
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  251
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اء َشا َشاء )معاً( 253 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

اء َجاءتهم َجاءتهم  253  ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو بشيءٍ  ؛ بشيِّ  بشيِ  بشيءٍ  255

اء َشا َشاء 255 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

إبراىيم؛  إبراىاـ إبراىيم )الثالاة( 258
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتَّ ؛ لبثتُّ ؛ لبثتَّ  ُت ؛ لبْثتَ لبْثَت ؛ لبثْ  259

 ِحَمارؾ ِحَمارؾ 259
ِحَمارؾ ؛ 

 م اركـح
ابن ذكواف وجهاف: األوؿ بالفتح، والثاني 

 باإلمالة 

 شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  259

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، 

، إبداؿ الهمزة ياء مع  النقل مع الرـو
إدغاـ الياء التي قبلها فيها ام اإلسكاف 
للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 

 التي قبلها فيها مع الرـو

 إبراىاـ إبراىيم  260
إبراىيم؛ 
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص
 بحذؼ األلف وتشديد العين يضعِّف فيضاعِ  261
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  261
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ رئاءَ  رئا رئاءَ  264
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  264
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ابت اءَ  ابت ا ابت اءَ  265
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ضعفاءُ  •ا؛ ضعفضعفا  ضعفاءُ  266

بالفحشا ؛  بالفحشاءِ  268
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بالفحشاءِ  •ابالفحش
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  269
 بفتح النوف فَنعما فِنعما 271
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الفقراءَ  الفقرا الفقراءَ  271
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا اءُ يش 272
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ابت اءَ  ابت ا ابت اءَ  272

للفقرا ؛  للفقراءِ  273
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس للفقراءِ  •اللفقر 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أغنياءَ  أغنيا أغنياءَ  273
اء َجاءه َجاءه 275  مالة ابن ذكواف: باإلِهج 
 بتشديد الصاد َتصَّدَّقوا َتَصدَّقوا 280

 الشهداِء ؛ الشهداءُ  282

الشهداِء ؛ ]
؛  [•الشهدا

؛  الشهداءُ ]
 [•الشهدا

الشهداِء ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الشهداءُ 

 بضم التنوين )فيهما( تجارٌة حاضرةٌ  تجارًة حاضرًة  282
 ربعة أوجووقفاً: لهشاـ أ شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  282
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً( 284
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  284

  
 ( سورة آل عمران 3) 

 
  ابن ذكواف: باإلمالةِالتور اة التورَاة التورَاة 3

 شيءٌ  شيُّ  ؛شُي  شيءٌ  5

لهشاـ ستة أوجو وقفاً: نقل حركة الهمزة 
إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، والنقل 
، والنقل مع اإلشماـ، إبداؿ  مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، كالرابع ولكن مع 

، كالرابع ولكن مع اإلشماـ  الرـو
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السما ؛  السماءِ  5
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشايشا ؛  يشاءُ  6
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ابت اءَ  ابت ا )معاً(ابت اَء  7
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  13
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساءِ  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 14

 َأُؤنبئكم 15
 ؛أَاُؤنبئكم
 َأُؤنبئكم  َأُؤنبئكم 

شاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع ى
 التحقيق، والثاني كحفص

اء َجاءىم َجاءىم  19   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 

 َءَأسلمتم  20
 ؛سلمتماْ َءا

 َءَأسلمتم  َءاَأسلمتم 
ىشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 لهشاـ خمسة القياس وقفاً: تشاءُ  •ا؛ تشتشا  تشاُء )األربعة( 26
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  26
 الياء بإسكاف المْيَت  ؛ المْيتِ  الميِّتَ  ؛الميِّتِ  27
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس تشاءُ  •ا؛ تشتشا  تشاُء  27
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  28
 فاً: لهشاـ أربعة أوجووق شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  28
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  29

 سوءٍ  30
 سوِ 
 سوِّ 

 سوءٍ 

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: النقل مع 
 ، اإلسكاف للوقف، النقل مع الرـو

اإلبداؿ إلى واو ام إدغاـ التي قبلها فيها 
مع اإلسكاف، اإلبداؿ إلى واو ام إدغاـ 

 الرـوالتي قبلها فيها مع 
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 33

 عمَراف عمَراف 33
 ؛ عمَراف

 عمر ان
ابن ذكواف وجهاف: األوؿ بالفتح، 

 باإلمالةوالثاني 

 ؛ عمَراف عمَراف عمَراف 35
 عمر ان

ابن ذكواف وجهاف: األوؿ بالفتح، 
 والثاني باإلمالة

 تاءبإسكاف العين وضم ال وضْعتُ  وضَعتْ  36
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 خفف ابن عامر الفاء وكَفلها وكفَّلها 37

؛ ، مع المدبعد األلف ضمومةبهمزة م زكرياءُ   )معاً(زكريا  37
 ووقفًا: لهشاـ خمسة القياس

؛  المحَرابَ  المحَرابَ  المحَرابَ  37
 محر ابَِـال

ابن ذكواف وجهاف: األوؿ بالفتح، 
 والثاني باإلمالة

 : لهشاـ خمسة القياسوقفاً  يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  37

 زكرياءُ  زكريا 38
؛ ، مع المدبعد األلف ضمومةبهمزة م

 ووقفًا: لهشاـ خمسة القياس

 الدعاءِ  38
؛  الدعا
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الدعاءِ  •االدع

 ابن ذكواف: باإلمالة ابمحرِ ـال المحَرابِ  المحَرابِ  39
 بكسر الهمزة ِإفَّ  َأفَّ  39
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •شايشا ؛ ي يشاءُ  40
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نساءِ  •؛ نسا نسا نساءِ  42
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أنباءِ  •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  44
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  47
 بفتح النوف فيكوفَ  فيكوفُ  47
 اءبدؿ اليبالنوف  ونعلمو ويعلمو 48
  ابن ذكواف: باإلمالةِاةوالتورِ  والتورَاة والتورَاة 48
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم قْد ِجئتكم ئتكم جِّ  قد قْد ِجئتكم 49

 وأبِرئُ  49
وأبِري ؛ 

 ؛ وأبِرىْ 
 وأبريُ 

 وأبِرئُ 

وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ياء مدية، التسهيل مع الرـو

مة ام اإلسكاف للوقف الهمزة ياء مضمو 
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 
ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  مضمومة مع الرـو

 مضمومة باإلشماـ
 بكسر الباء بُِيوتكم بُػُيوتكم 49
  ابن ذكواف: باإلمالةِالتور اة التورَاة التورَاة 50
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 األولى بدؿ الياءبالنوف  فنوفيهم فيوفيهم 57
اء َجاءؾ َجاءؾ 61   ابن ذكواف: باإلمالة ؾج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءٍ  •اسو ا ؛ سو  اءٍ سو  64
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 65
  ابن ذكواف: باإلمالة التور اة التورَاة التورَاة 65
 فاً: لهشاـ خمسة القياسوق ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 66
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 67
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 68
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  73
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  74

لهشاـ وجهاف: األوؿ كسر الهاء دوف  ےيؤدهِ  ےيؤدهِ  ؛يؤدهِ  )معاً( ےيؤدهِ  75
 صلة وىو المقدـ، والثاني كحفص

اء َجاءكم َجاءكم  81   ابن ذكواف: باإلمالة كمج 

 َءَأقررتم  81
 ؛قررتماْ َءا

 َءَأقررتم  َءاَأقررتم 
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 بإدغاـ الذاؿ في التاء وأخذتُّم وأخْذُتم  81
 بدؿ الياءبالتاء  تب وف يب وف 83
 بدؿ الياءبالتاء  تُرجعوف يُرجعوف 83
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 84
اءِو وَجاءىم وَجاءىم  86   ابن ذكواف: باإلمالةِىمج 

 مْلءُ  ملُ  مْلءُ  91
وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: نقل حركة 

اكن قبلها مع اإلسكاف، النقل الهمزة للس
، النقل مع اإلشماـ  مع الرـو

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  92
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التورَاة؛  التورَاة؛ بالتورَاة 93
 بالتورَاة

؛  التور اة
 التور اةب

 ابن ذكواف: باإلمالة

 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 95
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص راىيمإب إبراىيم 97
 بفتح الحاء َحجُّ  ِحجُّ  97
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس شهداءُ  •اشهدا ؛ شهد شهداءُ  99
اء َجاءىم َجاءىم  105  ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجع تُػْرَجع 109
 اة اإلبداؿوقفاً: لهشاـ اال األنبياءَ  األنبيا األنبياءَ  112
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ءاناءَ  ءانا ءاناءَ  113
 )فيهما( بدؿ الياء بالتاء تفعلوا؛ تكفروه يفعلوا؛ يكفروه 115

ا ؛ الب ض الب ضاءُ  118
 •االب ض

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الب ضاءُ 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أوالءِ  •أوال ؛ أوال أوالءِ  119

 ىْ تبوِّي ؛ تبوِّ  تبوِّئُ  121
 تبوِّيُ 

 تبوِّئُ 

وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ياء مدية، التسهيل مع الرـو

الهمزة ياء مضمومة ام اإلسكاف للوقف 
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 
ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  مضمومة مع الرـو

 مضمومة باإلشماـ
 تاءاؿ في الذىشاـ: بإدغاـ ال إْذ تَقوؿ إذ تَّقوؿ إْذ تَقوؿ 124
َزلين 124  بفتح النوف األولى وتشديد الزاي منَػزَّلين منػْ
 بفتح الواو مع التشديد مسوَّمين مسوِّمين 125
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 شيءٌ  شُي ؛ شيُّ  شيءٌ  128

وقفاً: لهشاـ ستة أوجو: نقل حركة الهمزة 
ف، النقل إلى الياء ام إسكاف الياء للوق

، النقل مع اإلشماـ، إبداؿ  مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 
 ، إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي 

 قبلها فيها مع اإلشماـ
 قفاً: لهشاـ خمسة القياسو  يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً( 129
 بحذؼ األلف وتشديد العين مضعَّفة مضاَعفة 130
 بحذؼ الواو األولى سارعوا وسارعوا 133
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السراءِ  •االسرا ؛ السر  السراءِ  134

 والضراءِ  134
والضرا ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والضراءِ  •اوالضر 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شهداءَ  شهدا شهداءَ  140
 ثاءبإدغاـ الداؿ في ال يرد اَّواب يرْد اَواب )معاً( 145

 ےنؤتِو  ےنؤتِو نؤتِو ؛  )معاً( ےنؤتِو  145
لهشاـ وجهاف: األوؿ كسر الهاء دوف 
 صلة وىو المقدـ، والثاني كحفص

 بضم العين الرُعب الرْعب 151
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الصاد َصدقكمولقْد  ولقد صَّدقكم ولقْد َصدقكم 152
 تاءاؿ في الذىشاـ: بإدغاـ ال إْذ َتحسونهم إذ تَّحسونهم إْذ َتحسونهم 152
 تاءاؿ في الذىشاـ: بإدغاـ ال إْذ ُتصعدوف إذ تُّصعدوف إْذ ُتصعدوف 153
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيٍء  شِي ؛ شيِّ  شيٍء  154
 قفاً: لهشاـ ستة أوجوو  شيٌء  شُي ؛ شيُّ  شيءٌ  154
 بكسر الباء بُِيوتكم بُػُيوتكم 154
 بدؿ الياءبالتاء  تجمعوف يجمعوف 157
 بضم الياء، وفتح ال ين يُػَ لَّ  يَػُ لَّ  161
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ باءَ  با باءَ  162
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  165
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 بإشماـ كسرة القاؼىشاـ:  وقيل ق يلْو وقيل 167
 التاء ديشد: بتىشاـ ما قِتلوا ما قتِّلوا ما قِتلوا 168

 تحسبن 169
تحسبن؛ 
 تحسبن يحسبن

لهشاـ وجهاف: األوؿ بالتاء كحفص، 
 والثاني بالياء بدؿ التاء

 بتشديد التاء قتِّلوا  قِتلوا  169
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أحياءٌ  •اأحيا ؛ أحي أحياءٌ  169
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم قْد َجمعوا قد جَّمعوا قْد َجمعوا 173

 فَزادىم فَزادىم 173
فزاَدىم ؛ 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة ادىمفزِ 

 سوُ  سوءٌ  174
 سوُّ 

 سوءٌ 

وقفاً: لهشاـ ستة أوجو: النقل مع 
، النقل مع  اإلسكاف، النقل مع الرـو

غاـ اإلشماـ، إبداؿ الهمزة واواً مع إد
التي قبلها فيها مع اإلسكاف، اإلبداؿ مع 
، اإلبداؿ مع اإلدغاـ  اإلدغاـ بالرـو

 باإلشماـ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  179
 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال لقْد َسمع لقد سَّمع لقْد َسمع 181
 ة القياسوقفاً: لهشاـ خمس أغنياءُ  •اأغنيا ؛ أغني أغنياءُ  181
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ األنبياءَ  األنبيا األنبياءَ  181

اِءقْدِ قد جَّاءكم قْد َجاءكم  183 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن ِكمج 
 ذكواف: باإلمالة

اء َجاءو َجاءو 184  ابن ذكواف: باإلمالة ِوج 
 بزيادة باء بعد الواو وبالزبر والزبر 184
 ىشاـ: بزيادة باء بعد الواو والكتاب وبالكتاب والكتاب 184
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وراءَ  ورا وراءَ  187
 اءتبدؿ البالياء   يحسبن تحسبن 188
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  189
 بتشديد التاء وقتِّلوا وقِتلوا  195
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 ( سورة النساء 4) 
 

 تشديد السينب تسَّاءلوف تَساءلوف 1
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساءِ  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 3
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ النساءَ  النسا النساءَ  4

 شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  4

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة الهمزة 
إلى الياء مع حذفها ام إسكاف الياء 
، إبداؿ الهمز  ة ياء للوقف، النقل مع الرـو
مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ام 

اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 
.  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السفهاءَ  السفها السفهاءَ  5
 بحذؼ األلف قيماً  قياماً  5
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وللنساءِ  •اوللنسا؛وللنس وللنساءِ  7
 بضم الياء وسُيصلوف وسَيصلوف 10
 بفتح الصاد وألف بدؿ الياء يوَصى يوِصي  11
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس شركاءُ  •اشركا ؛ شرك شركاءُ  12
 بدؿ الياء بالنوف  ندخلو يدخلو 13
 بدؿ الياء بالنوف  ندخلو يدخلو 14
 بكسر الباء ِبُيوتال البُػُيوت 15

 السوءَ  السو ؛ السوّ  السوءَ  17

وقفاً: لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة 
إلى الواو ام إسكاف الواو للوقف، إبداؿ 
الهمزة واواً مع إدغاـ الواو التي قبلها فيها 

 ام اإلسكاف للوقف
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ النساءَ  النسا النساءَ  19
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساءِ  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 22
 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال قْد َسلف قد سَّلف قْد َسلف 22
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وساءَ  وسا وساءَ  22
 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال قْد َسلف قد سَّلف قْد َسلف 23
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساءِ  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 24
 والحاءبفتح الهمزة  وَأَحل  وُأِحل 24
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وراءَ  ورا وراءَ  24
 بضم التنوين تجارةٌ  تجارةً  29

 ءِ وللنسا 32
وللنسا ؛ 
 خمسة القياس هشاـوقفاً: ل ءِ وللنسا •وللنسا

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  32
 ألف بعد العين بزيادة عاقدت عقدت 33
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  33
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساءِ  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 34
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ رئاءَ  رئا رئاءَ  38
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ فساءَ  فسا فساءَ  38
 األلف وتشديد العين بحذؼ يضعِّفها يضاِعفها 40
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػٰ  ػؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 41
 السين  وتشديدالتاء  بفتح َتسَّوَّى ُتَسوَّى 42

اء َجا َجاء 43 ، وابن ذكواف: وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ النساءَ  النسا النساءَ  43
 هشاـ خمسة القياسوقفاً: ل يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  48
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  49
49-
50 

 ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين بالضم نظرٱفتياًل  نظرٱفتياًل  نظرٱفتياًل 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 51
 ىذا الموضع كحفص قرأ ابن عامر إبراىيم إبراىيم 54
 بفتح النوف نَِعمَّا نِِعمَّا 58
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  59
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 61
اء َجاءوؾ َجاءوؾ 62  ابن ذكواف: باإلمالة وؾج 
اء َجاءوؾ َجاءوؾ 64  ابن ذكواف: باإلمالة وؾج 



 فرش الجزء الخامس                                                                          قرآفالدرر الحساف في القراءات العشر للػ   

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 115      

 

 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم قتلواٱأُف  قتلواٱأِف  66
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم خرجواٱأُو  خرجواٱأِو  66
 بفتح التنوين قليالً  قليلٌ  66

 والشهداءِ  69
ا ؛ والشهد
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والشهداءِ  •اوالشهد

 اءتبدؿ البالياء  لم يكن لم تكن 73
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والنساءِ  •والنسا؛والنسا والنساءِ  75
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  76
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 77
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 78
اء َجاءىم َجاءىم  83  ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ شِي ؛  شيءٍ  85
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  86
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  89
اء َجاءوكم َجاءوكم  90  ابن ذكواف: باإلمالة وكمج 
 بإدغاـ التاء في الصاد حصرت صُّدورىم حصرْت ُصدورىم 90

اء َشا َشاء 90 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 بحذؼ األلف السََّلمَ  السَّاَلـَ  94
 بفتح الراء غيرَ  غيرُ  95

سا ؛ نالو  ساءِ نالو  98
 •سانالو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والنساءِ 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ابت اءِ  •اابت ا ؛ ابت  ابت اءِ  104
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ءِ ؤالػػػٰ  ى 109
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  113
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ابت اءَ  ابت ا ابت اءَ  114

   ے؛ نصلوِ  ےنولوِ  115
[  ے]نولِو؛ نولوِ 

 ؛ نصلوِ ]
 [ےنصلوِ  

؛  ےنولوِ 
   ےنصلوِ 

األوؿ بكسر الهاء دوف  لهشاـ وجهاف:
 صلة وىو المقدـ، والثاني كحفص
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  116
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال فقد ضَّل فقْد َضل 116
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم )معاً( 125

 شيءٍ  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  126

اـ أربعة أوجو: نقل حركة وقفاً: لهش
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

.  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 قفاً: لهشاـ خمسة القياسو  النساءِ  •سانسا ؛ النال )معاً( ساءِ نال 127

بفتح الياء؛ وتشديد الصاد وألف بعدىا؛  َيصَّاَلحا ُيْصِلحا 128
 وفتح الالـ

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساءِ  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 129
 إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً لهشاـ:  يَشأْ  يَشا يَشأْ  133
 إلبداؿوقفاً: لهشاـ االاة ا شهداءَ  شهدا شهداءَ  135

بضم الالـ، وبعدىا واو واحدة ساكنة،  تَػُلوا تَػْلُووا 135
 وال يخفى المنفصل

 بضم النوف وكسر الزاي نُػزِّؿ نَػزَّؿ 136
 بضم الهمزة وكسر الزاي أُنِزؿَ  أَنَزؿَ  136
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال فقد ضَّل فقْد َضل 136
 بداؿوقفاً: لهشاـ االاة اإل أولياءَ  أوليا أولياءَ  139
 بضم النوف وكسر الزاي نُػزِّؿ نَػزَّؿ 140

 ويستهَزأُ  ويستهَزا ويستهَزأُ  140
لهشاـ وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا،  وقفاً:

 التسهيل مع الرـو
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى )معاً( ؤالءِ ػػػٰ  ى 143
 هشاـ االاة اإلبداؿوقفاً: ل أولياءَ  أوليا أولياءَ  144
 بفتح الراء الدََّرؾ الدَّْرؾ 145
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 بالسوءِ  148
 بالُسِو 

 

 بالُسوِّ 

 بالسوءِ 

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الواو مع حذفها ام إسكاف 

 ، إبداؿ الواو للوقف، النقل مع الرـو
مع إدغاـ الواو التي قبلها  الهمزة واواً 

إبداؿ الهمزة للوقف، فيها ام اإلسكاف 
مع إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 

 .  الرـو
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  سوءٍ  سوِّ  ؛سِو  ُسوءٍ  149
 األولى اءيبدؿ البالنوف  نؤتيهم يؤتيهم 152

السما ؛  السماءِ  153
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال ْد َسألوافق فقد سَّألوا فقْد َسألوا 153
اء َجاءتهم َجاءتهم  153  ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ األنبياءَ  األنبيا األنبياءَ  155
 طاءىشاـ: بإدغاـ الالـ في ال بْل طَبع بل طَّبع بْل طَبع 155
 ء وألف بدؿ الياءىشاـ: بفتح الها إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  163
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ضَّلوا قْد َضلوا 167

اِءقْدِ قد جَّاءكم قْد َجاءكم  170 ِكمج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 

 ذكواف: باإلمالة

اِءقْدِ قد جَّاءكم قْد َجاءكم  174 ِكمج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 

 ذكواف: باإلمالة

 امُرٌؤا 176

 ؛ مُروا
 ؛ وْ امْر

 امروُ 
 

 امُرٌؤا

اإلبداؿ إلى وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
،  واو اإلبداؿ ساكنة، التسهيل مع الرـو

مضمومة ام تسكن للوقف يتفق  إلى واو
اإلبداؿ مع األوؿ عمالً ويختلف تقديراً، 

،  إلى واو اإلبداؿ إلى مضمومة مع الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ واو

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  176
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 لمائدة( سورة ا 5) 
 

 النوف األولي بإسكاف َشْنَئاف َشَنَئاف 2
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ضطر ٱفمُن  ضطرٱفمِن  3

اء َجا َجاء 6 وابن ذكواف: وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ،  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 االاة اإلبداؿوقفاً: لهشاـ  النساءَ  النسا النساءَ  6
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شهداءَ  شهدا شهداءَ  8
 النوف األولي بإسكاف َشْنَئاف َشَنَئاف 8
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال فقد ضَّل فقْد َضل 12
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ سواءَ  سوا سواءَ  12
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ والب ضاءَ  والب ضا والب ضاءَ  14

اِءقْدِ قد جَّاءكم قْد َجاءكم )معاً( 15 ِكمج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 

 ذكواف: باإلمالة
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاُء  •يشا ؛ يشا يشاءُ  17
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  17

 ُؤاػػػٰ  أبن 18
؛  وْ أبنا ؛ أبنا
 ُؤاػػػٰ  أبن أبناوُ 

وجهاً: خمسة القياس  12 لهشاـ وقفاً 
 وسبعة الرسم

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً( 18

 ؛ قْد َجاءكم 19
 فقْد َجاءكم 

 ؛ قد جَّاءكم
 فقد جَّاءكم

اِءقْدِ ؛ِِكمج 
اِءفقْدِ ِكمج 

ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 
 ذكواف: باإلمالة

اء َجاءنا َجاءنا 19  اف: باإلمالةابن ذكو ِناج 
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  19
 جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال إْذ َجعل إذ جَّعل إْذ َجعل 20
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أنبياءَ  أنبيا أنبياءَ  20
 إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً لهشاـ:  نبأَ  نبا نبأَ  27
 ياء، وال يخفى المنفصلال بإسكاف يدي إلي  يدَي إلي  28
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 تبوأَ  تبُػوّ  ؛تُبو تبوأَ  29

وقفاً: لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة 
إبداؿ إلى الواو ام إسكاف الواو للوقف، 

مع إدغاـ الواو التي قبلها  الهمزة واواً 
 فيها ام اإلسكاف للوقف

 جزاُؤا 29
؛  وْ جزا ؛جزا 

 جزاُؤا جزاوُ 
، وجهاً: خمسة القياس 12لهشاـ وقفاً 

 وسبعة الرسم

اءولقْد  ولقد جَّاءتهم ولقْد َجاءتهم  32 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  تهمج 
 ذكواف: باإلمالة

؛  وْ جزا ؛جزا  جزاُؤا 33
 جزاوُ 

وجهاً: خمسة القياس،  12لهشاـ وقفاً  جزاُؤا
 وسبعة الرسم

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً( 40
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  40
اء َجاءوؾ َجاءوؾ 42   ابن ذكواف: باإلمالة وؾج 
  ابن ذكواف: باإلمالة التور اة التورَاة التورَاة 43
  ابن ذكواف: باإلمالة التور اة التورَاة التورَاة 44
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شهداءَ  شهدا شهداءَ  44
 الحاء بضم والجروحُ  روحَ والج 45
  ابن ذكواف: باإلمالة التور اة التورَاة التورَاة )معاً( 46
اء َجاءؾ َجاءؾ 48   ابن ذكواف: باإلمالة ؾج 

اء َشا َشاء 48  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم حكمٱوأُف  حكمٱوأِف  49
 اءيبدؿ البالتاء  تب وف يب وف 50
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  51
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أولياءُ  •اأوليا ؛ أولي أولياءُ  51
 بحذؼ الواو يقوؿ ويقوؿ 53

 ؤالءِ ػػػٰ  ىأ 53
ؤال ؛ ػػػٰ  ىأ
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ىأ •ؤالػػػٰ  ىأ

 بدالين األولى مكسورة والثانية ساكنة يَػْرَتِددْ  ْرَتدَّ يػَ  54
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  54
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  57
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  57
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  58
 تاءىشاـ: بإدغاـ الالـ في ال تَنقموفىْل  ىل تَّنقموف ىْل تَنقموف 59
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءِ  •اسو ا ؛ سو  اءِ سو  60
اء َجاءوكم َجاءوكم 61   ابن ذكواف: باإلمالة وكمج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  64
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ والب ضاءَ  والب ضا والب ضاءَ  64
  ابن ذكواف: باإلمالة التور اة التورَاة رَاةالتو  66
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ساءَ  سا ساءَ  66

؛ ألف بعد الالـ وكسر التاء والهاء بزيادة ےرساالتِوِ  كرسالَتوُ  67
 وال يخفى صلتها بياء لفظية

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  68
  ابن ذكواف: باإلمالة اةالتورِ  التورَاة التورَاة 68
اء َجاءىم َجاءىم  70   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أىواءَ  أىوا أىواءَ  77
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال قد ضَّلوا قْد َضلوا 77
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءِ  •اسو ا ؛ سو  اءِ سو  77
 ـ االاة اإلبداؿوقفاً: لهشا أولياءَ  أوليا أولياءَ  81
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اء َجاءنا َجاءنا 84  ابن ذكواف: باإلمالة ناج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس جزاءُ  •ا؛ جز  جزا جزاءُ  85

 عاَقدتُّم عقَّدتُّم  عقَّدتُّم 89
ف يخفتبألف بعد العين و  ابن ذكواف: 

 القاؼ
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ والب ضاءَ  والب ضا والب ضاءَ  91
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو بشيءٍ  بشيِّ  ؛بشِي  بشيءٍ  94

الهمزة دوف تنوين وكسر الالـ،  بضم فجزاُء مثلِ  فجزاٌء مثلُ  95
 وقفًا: لهشاـ خمسة القياسو 

ـُ  95 ـِ  كفارٌة طعا  وكسر الميم ،الهمزة دوف تنوين بضم كفارُة طعا
 األلف بحذؼ ِقَيماً  ِقَياماً  97
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  97
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أشياءَ  أشيا أشياءَ  101
 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال قْد َسألها قد سَّألها قْد َسألها 102
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 104

وكسر الحاء، وال يخفى أنو  بضم التاء ْسُتِحقَّ ٱ ْسَتَحقَّ ٱ 107
 زة وصل مضمومةيبتدئ بهم

 ابن ذكواف: باإلمالة التور اةِو والتورَاة والتورَاة 110
 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء وإْذ َتخلق وإذ تَّخلق وإْذ َتخلق 110

 وتبِرئُ  110
؛  وتبِري
؛  وترِبىْ 
 وتبريُ 

 وتبِرئُ 

وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ياء مدية، التسهيل مع الرـو

مزة ياء مضمومة ام اإلسكاف للوقف اله
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 
ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  مضمومة مع الرـو

 مضمومة باإلشماـ
 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء وإْذ ُتخرج وإذ تُّخرج وإْذ ُتخرج 110
 جيمبإدغاـ الذاؿ في الىشاـ:  إْذ ْجئتهم إذ جِّئتهم إْذ ْجئتهم 110

 السماءِ  112
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما
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 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الصاد قْد َصدقتنا قد صَّدقتنا قْد َصدقتنا 113

السما ؛  السماءِ  114
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

ـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع لهشا َءأَنت  َءاأَنت ؛نتاْ َءا َءأَنت 116
 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم عبدواٱأُف  عبدواٱأِف  117
117-
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  120

 
 ( سورة األنعام 6) 

 

اء َجاءىم َجاءىم  5  ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 

 ػُؤاػػٰ  أنب 5
؛  وْ أنبا ؛نبا أ

 ػُؤاػػٰ  أنب أنباوُ 
وجهاً: خمسة القياس،  12لهشاـ وقفاً 

 وسبعة الرسم
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السماَء  السما السماءَ  6
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ستهزئٱولقُد  ستهزئٱولقِد  10
 ياءً وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة  ستهِزَئ ٱ ستهِزيٱ ستهِزَئ ٱ 10

17- 
 شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  19

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، 
، إبداؿ الهمزة ياء مع  النقل مع الرـو
إدغاـ الياء التي قبلها فيها ام اإلسكاف 
للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 

 التي قبلها فيها مع الرـو

لهشاـ وجهاف األوؿ اإلدخاؿ مع  أَئِنكم أَئِنكم  ؛ِائِنكمأَ  أَئِنكم 19
 التحقيق وىو المقدـ، والثاني كحفص
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 بريءٌ  بريُّ  بريءٌ  19

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: 
مع  ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلسكاف، 
بداؿ ، اإلالياء التي قبلها فيها مع الرـو

 مع اإلدغاـ مع اإلشماـ
اء َجاءوؾ َجاءوؾ 25  ابن ذكواف: باإلمالة وؾج 
 الباء بضم ُنَكذِّبُ  ُنَكذِّبَ  27
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بلقاءِ  •ا؛ بلق بلقا بلقاءِ  31
اء َجاءتهم َجاءتهم  31  ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ساءَ  سا ساءَ  31
 ف الداؿيخفتو  ،الالـ بحذؼ َولَػػَدارُ  َولَلدَّارُ  32
 التاء بكسر اآلخرةِ  اآلخرةُ  32

اءولقْد  ولقد جَّاءؾ ولقْد َجاءؾ 34 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  ؾج 
 ذكواف: باإلمالة

 ؛ نبَـىْ ؛ نبػػا  نبػػِإيْ  34
 نبػػِإيْ  نَبيِ 

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: 
، إبداؿ ألفاً  ، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة ياء مكسورة ام تسكن للوقف، 
 إبداؿ الهمزة ياء مكسورة مع الرـو 

 السماءِ  35
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

اء َشا َشاء 35 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  38
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  يَشأْ  ؛يشِأ  يشا يَشأْ  ؛يشِأ  39

اء َشا َشاء 41 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 بالبأساءِ  42
بالبأسا ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بالبأساءِ  •ابالبأس



 لجزء السابعفرش ا                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 114      

 

 

را ؛ والض والضراءِ  42
 •اوالضر 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والضراءِ 

اءإذ  إذ جَّاءىم إْذ َجاءىم 43 وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال ىمج 
 ذكواف: باإلمالة

 التاء بتشديد فَػتَّحنا فَػَتحنا 44
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  44

 بالُ ْدَوةِ  بالَ َداةِ  52
 ،وفتح الواو ،سكاف الداؿوإ ،ضم ال ينب

 وحذؼ األلف
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  )معاً(شيٍء  52

 ؤالءِ ػػػٰ  ىأ 53
ؤال ؛ ػػػٰ  ىأ
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ىأ •ؤالػػػٰ  ىأ

اء َجاءؾ َجاءؾ 54  ابن ذكواف: باإلمالة ؾج 
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال قد ضَّللت قْد َضللت 56

إسكاف القاؼ وضاد مكسورة مخففة ب يَػْقضِ  يَػُقصُّ  57
 ، والقلقلة واضحةبدؿ الصاد

اء َجا َجاء 61 وابن ذكواف: ، وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 أنجْيَتنا أنجانا 63
بياء ساكنة بدؿ األلف وبعدىا تاء 

 مفتوحة

 يُنِجيكم يُػَنجِّيكم  يُػَنجِّيكم 64
ف يخفتالنوف و بإسكاف  :وافابن ذك

 الجيم

ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين  نظرٱبعٍض  نظرٱبعٍض  نظرٱبعٍض  65
 بالضم

، إبداؿ الهمزة ألفاً لهشاـ وجهاف وقفاً:  نبَػػإٍ  اْ نبَْنبَػا ؛  نبَػػإٍ  67
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 د السينيشدتاألولى و  بفتح النوف يُػَنسِّيَػنَّ  يُنِسيَػنَّ  68
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  69
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 74
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 75
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 مطلقاً لراء والهمزة ل ابن ذكواف: باإلمالةِر ء ا رََءا رََءا 76

وقفاً، اء والهمزة للر  ابن ذكواف: باإلمالة ر ء ا رََءا رََءا 77
 وقرأىا كحفص وصالً 

وقفاً، ابن ذكواف: باإلمالة للراء والهمزة  ر ء ا رََءا رََءا  78
 وقرأىا كحفص وصالً  

 بريءٌ  بريُّ  بريءٌ  78

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: 
مع  ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلسكاف، 
، اإلبداؿ ياء التي قبلها فيها مع الرـوال

 مع اإلدغاـ مع اإلشماـ

  ؛أتحاجُّوِني أتحاجُّونِّي 80
ف النوف، ولهشاـ وجو آخر وىو يخفب أتحاجُّوِني أتحاجُّونِّي  

 التشديد كحفص
 االاة اإلبداؿوقفاً: لهشاـ  يشاءَ  يشا يشاءَ  80
 جو وقفاً: لهشاـ أربعة أو  شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  80
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 83
 التاء دوف تنوين بكسر درجاتِ  درجاتٍ  83
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  83

 وزكرياءَ  وزكريا 85
 ؛، مع المدبعد األلف فتوحةبهمزة م

 ووقفًا: لهشاـ االاة اإلبداؿ
 : لهشاـ خمسة القياسوقفاً  يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  88
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 89

 ےقتِدهِ ٱ قتِدهِ ٱ قتِدهْ ٱ 90

الهاء ىنا ىاء سكت على الراجح، وقد 
قرأ ابن عامر بإاباتها وقفاً، أما وصاًل فقرأ 
ىشاـ بكسر الهاء دوف صلة، وابن 

صلة، وما ذكره ذكواف بكسر الهاء مع ال
الشاطبي من أفَّ البن ذكواف وجو آخر  

 كهشاـ فهذا خروج عن طريقو
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  91
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اء َجا َجاء 91 وابن ذكواف: ، وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 شيٌء  شيُّ  ؛شُي  شيءٌ  93

همزة لهشاـ ستة أوجو وقفاً: نقل حركة ال
إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، النقل 
، النقل مع اإلشماـ، إبداؿ  مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 ، مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي 

 قبلها فيها مع اإلشماـ
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم ولقْد ِجئتمونا ولقد جِّئتمونا ولقْد ِجئتمونا 94
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وراءَ  ورا وراءَ  94

 ُؤاػػػٰ  ػشرك 94
  وْ شركا ؛شركا 

 ُؤاػػػٰ  ػشرك وُ شركا
وجهاً: خمسة القياس،  12لهشاـ وقفاً 

 وسبعة الرسم
 النوف بضم بيُنكم بيَنكم 94
 الياء بإسكاف المْيتِ  يِِّت )معاً(الم 95

ألف بعد الجيم وكسر العين وضم بزيادة  وَجاِعُل الليلِ  وَجَعَل الليلَ  96
 الالـ، وكسر الالـ في )الليل(

السما ؛  السماءِ  99
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  99

ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين  نظرواٱمتشابٍو  نظرواٱمتشابٍو  نظرواٱمتشابٍو  99
 بالضم

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شركاءَ  شركا شركاءَ  100
101 - 
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيٍء )األربعة( 102

اءقْد  قد جَّاءكم قْد َجاءكم  104  كمج 
، وابن ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم

 ذكواف: باإلمالة
 التاء وإسكاف ،السين بفتح َدَرَستْ  َدَرْستَ  105
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اء َشا َشاء 107 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

اء َجاءتهم َجاءتهم  109  ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
اء َجاءت َجاءت 109  ابن ذكواف: باإلمالة تج 
 بدؿ الياءبالتاء  فتؤمنو  يؤمنوف 109



 فرش الجزء الثامن                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  
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 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  111
 وفتح الباء ،القاؼ بكسر ِقَبالً  قُػُبالً  111
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ يشاءَ  يشا يشاءَ  111

اء َشا َشاء 112  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 ألف بعد الميم بزيادة كلماتُ  كلمتُ  115
 وكسر الصاد ،ضم  الفاءب ُفصِّلَ  َفصَّلَ  119

ـَ  119 ـَ  َحرَّ ، وترقيق الراء الحاء وكسر الراء بضم ُحرِّ
 جلي

 بفتح الياء لَيِضلُّوف لُيِضلُّوف 119
اء َجاءتهم َجاءتهم  124  ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 

 ےِرَسااَلتِوِ  كِرَسالََتوُ  124
بزيادة ألف بعد الالـ،  أي قرأ بالجمع،

وال ؛ مع صلتها بالياء كسر التاء والهاءوب
 يخفى صلتها بياء لفظية

 السماءِ  125
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 بدؿ الياءبالنوف  نحشرىم يحشرىم 128

اء َشا َشاء 128  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 لقاً باإلمالة مط
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ  لقاءَ  لقا لقاءَ  130
 بدؿ الياءبالتاء  تعلموف يعلموف 132
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  يَشأْ  يَشا يَشأْ  133
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  133
 إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً لهشاـ:  ذرأَ  ذرا ذرأَ  136
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ  ساءَ  سا ساءَ  136
 وكسر الياء ،الزاي بضم زُيِّنَ  زَيَّنَ  137
 وضم الهاء ،وفتح الداؿ ،الالـ بضم قَػْتُل أوالَدُىم قَػْتَل أوالِدِىم 137
 الهمزة والهاء بكسر شركاِءِىم شركاُؤُىم 137
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اء َشا َشاء 137 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  138
 بإدغاـ التاء في الظاء حرمت ظُّهورىا حرمْت ظُهورىا 138
 بالتاء بدؿ الياء تكن يكن 139
 ضم التنوينب ميتةٌ  ميتةً  139
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس شركاءُ  •؛ شركا شركا شركاءُ  139
 التاء بتشديد لواقتَّ  قَتلوا 140
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال قد ضَّلوا قْد َضلوا 140
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  أنَشأَ  أنَشا أنَشأَ  141
 العين بفتح المَعز المْعز 143
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شهداءَ  شهدا شهداءَ  144
 بالتاء بدؿ الياء تكوف يكوف 145
 لتنوينضم اب ميتةٌ  ميتةً  145
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ضطر ٱفمُن  ضطرٱفمِن  145
 بإدغاـ التاء في الظاء حملت ظُّهورىما حملْت ظُهورىما 146

اء َشا َشاء 148  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  148

اء اشَ  َشاء 149  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أىواءَ  أىوا أىواءَ  150
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 152
 النوف وفتح الياء بإسكاف ىذا صراطيَ  وَأفْ  وَأفَّ ىذا صراطي 153
 أربعة أوجووقفاً: لهشاـ  شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  154
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بلقاءِ  •؛ بلقا بلقا بلقاءِ  154

اءفقْد  فقد جَّاءكم فقْد َجاءكم  157 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  كمج 
 ذكواف: باإلمالة
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 سوءَ  سوّ  ؛سو  سوءَ  157

وقفاً: لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام إسكاف 

ام  إبداؿ الهمزة واواً لواو للوقف، ا
 إدغاـ الواو التي قبلها فيها.

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  159

اء َجا َجاء )معاً( 160  ج 
وابن ذكواف: وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، 
 باإلمالة مطلقاً 

 لياءىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ ا إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  161

 شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  164

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، 
، إبداؿ الهمزة ياء مع  النقل مع الرـو
إدغاـ الياء التي قبلها فيها ام اإلسكاف 
للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 

 التي قبلها فيها مع الرـو
 

 عرا األ ( سورة 7)  
 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  3
 ياء مفتوحة قبل التاء بزيادة يَػَتذَكَّروف َتذَكَّروف 3
اءف فَجاءىا فَجاءىا 4  ابن ذكواف: باإلمالةِىاج 

اءإْذِ إذ جَّاءىم إْذ َجاءىم 5 وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في الِىمج 
 ذكواف: باإلمالة

 وضم الراء ،التاء ابن ذكواف: بفتح َتْخُرجوف ُتْخَرجوف َرجوفُتخْ  25
 السين بفتح ولباسَ  ولباسُ  26
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  27

 بالفحشاءِ  28
؛  بالفحشا
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بالفحشاءِ  •ابالفحش

 إلبداؿوقفاً: لهشاـ االاة ا أولياءَ  أوليا أولياءَ  30
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اء َجا َجاء 34 وابن ذكواف: وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ،  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

اء َجاءتهم َجاءتهم 37  ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 38

السما ؛  السماءِ  40
 ة القياسوقفاً: لهشاـ خمس السماءِ  •السما

 الواو بحذؼ لهذا ما كنا لهذا وما كنا 43

اءلقْد  لقد جَّاءت لقْد َجاءت 43  تج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 

 ذكواف: باإلمالة
 ىشاـ: بإدغاـ الثاء في التاء أوراْػُتموىا أوراتُّموىا أوراْػُتموىا 43

 أفَّ َلعنةَ  أف لَّعنةُ  44
وفتح  )أف(؛في  مع التشديد بفتح النوف

 تاءال
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ تلقاءَ  تلقا تلقاءَ  47

ؤال ؛ ػػػٰ  ىأ ؤالءِ ػػػٰ  ىأ 49
 •ؤالػػػٰ  ىأ

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ىأ

 دخلواٱبرحمٍة  دخلواٱبرحمٍة  دخلواٱبرحمٍة  49
 دخلواٱبرحمٍة 

تخلص ابن عامر من التقاء الساكنين 
 صاف وجو آخر كحفبالضم، والبن ذكو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الماءِ  •ا؛ الم الما الماءِ  50
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ لقاءَ  لقا لقاءَ  51
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم ولقْد ِجئناىم ولقد جِّئناىم ولقْد ِجئناىم 52

اءقْد  قد جَّاءت قْد َجاءت 53  تج 
وابن ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، 

 ذكواف: باإلمالة
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شفعاءَ  شفعا شفعاءَ  53

54 
والشمَس والقمَر 
 والنجوـَ مسخراتٍ 

 والشمُس والقمرُ 
 الكلمات األربع بضم والنجوـُ مسخراتٌ 

 اءببالنوف بدؿ ال نشراً  بشراً  57
 الياءبإسكاف  مْيتٍ  ميِّتٍ  57
 اـ االاة اإلبداؿوقفاً: لهش الماءَ  الما الماءَ  57
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف َتذَكَّروف 57



 فرش الجزء الثامن                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 الكوفي عاصم

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 122      

 

 

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  المَلُ  مََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلُ  60
 تسهيل الهمزة مع الرـو

اِء َجاءكم َجاءكم 63  ابن ذكواف: باإلمالةِكمج 

، إبداؿ الهمزة ألفاً هاف: وقفاً: لهشاـ وج المَلُ  مََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلُ  66
 تسهيل الهمزة مع الرـو

اِء َجاءكم َجاءكم 69  ابن ذكواف: باإلمالة كمج 
 جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال إْذ َجعلكم إذ جَّعلكم إْذ َجعلكم 69
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ خلفاءَ  خلفا خلفاءَ  69

 وزَادكم وزَادكم 69
؛  وزَادكم

 جهاف: الفتح واإلمالةابن ذكواف و  وز ادكم

 بالصاد :ابن ذكواف ــةصطبَ  ــةطصَْبَ  ــةطصَْبَ  69
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ءاالءَ  ءاال ءاالءَ  69
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أسماءٍ  •سماأسما ؛ أ سماءٍ أ 71

اءقْد  قد جَّاءتكم قْد َجاءتكم 73 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  تكمج 
 باإلمالةذكواف: 

 بسوءٍ  بسوّ  ؛بسو  بسوءٍ  73

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
ام إدغاـ  إبداؿ الهمزة واواً قبلها فيها، 

.  الواو التي قبلها فيها مع الرـو
 جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال إْذ َجعلكم إذ جَّعلكم إْذ َجعلكم 74
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ خلفاءَ  خلفا خلفاءَ  74
 بكسر الباء اً بُِيوت بُػُيوتاً  74
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ءاالءَ  ءاال ءاالءَ  74
 بزيادة واو قبل القاؼ وقاؿ المل قاؿ المل 75

، إبداؿ الهمزة ألفاً لهشاـ وجهاف:  وقفاً: المَلُ  مََلْ ـََلْ؛ْالمـال المَلُ  75
 تسهيل الهمزة مع الرـو
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 أَئِنكم أَائِنكم ِإنَّكم 81
بزيادة ىمزة استفهاـ، فلهشاـ إدخاؿ 
ألف مع التحقيق؛ والبن ذكواف عدـ 

 اإلدخاؿ
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساءِ  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 81

اءقْد  قد جَّاءتكم َجاءتكمقْد  85  تكمج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 

 ذكواف: باإلمالة
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، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً:لهشاـ وجهاف:  المَلُ  مََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلُ  88
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ يشاءَ  يشا يشاءَ  89
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  89

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  المَلُ ْمََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلُ  90
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 بالبأساءِ  94
بالبأسا ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بالبأساءِ  •ابالبأس

 والضراءِ  94
والضرا ؛ 
 ياسوقفاً: لهشاـ خمسة الق والضراءِ  •اوالضر 

؛ الضرا  الضراءُ  95
 •االضر 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الضراءُ 

؛ والسرا  والسراءُ  95
 •ار السو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والسراءُ 

 بتشديد التاء لَفتَّحنا لَفَتحنا 96

السما ؛  السماءِ  96
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 الواوبإسكاف  َأْو َأمن َأَو َأمن 98
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  100

اءولقْد  ولقد جَّاءتهم ولقْد َجاءتهم  101  تهمج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 

 ذكواف: باإلمالة
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم قْد ِجئتكم قد جِّئتكم قْد ِجئتكم 105
 الياء وصالً  بإسكاف معي معيَ  105
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بيضاءُ  •؛ بيضا بيضا بيضاءُ  108

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  المَلُ  مََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلُ  109
 تسهيل الهمزة مع الرـو
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 َأْرِجْئوِ  وَأْرِجْئوُ  َأْرِجوْ  111

بهمزة ساكنة بعد الجيم وىاء  ىشاـ:
بهمزة  :مضمومة مع الصلة، وابن ذكواف
من غير ساكنة بعد الجيم وكسر الهاء 

  صلة

اءِو وَجا وَجاء 113 ِج 
وابن ذكواف: وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، 
 باإلمالة مطلقاً 

 أَِئنَّ لنا أَاِئنَّ لنا ِإفَّ لنا 113
بالتحقيق  بزيادة ىمزة استفهاـ، فهشاـ:

 دوف إدخاؿ  :مع اإلدخاؿ، وابن ذكواف
اءِو وَجاءو وَجاءو 116   ابن ذكواف: باإلمالةِوج 
 الالـ وتشديد القاؼ بفتح تَػَلقَّفُ  تَػْلَقفُ  117
 بهمزة استفهاـ ام ىمزة مسهلة ام ألفْامنتمَءاْ  َءاَمنتم 123
اء َجاءتنا َجاءتنا  126   ابن ذكواف: باإلمالةِتناج 

، زة ألفاً إبداؿ الهموقفاً: لهشاـ وجهاف:  المَلُ  مََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلُ  127
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  128
اء َجاءتهم َجاءتهم  131   ابن ذكواف: باإلمالةِهمـتج 
 ؛ وتفخيم الراء جليالراء بضم يَػْعُرشوف يَػْعِرشوف 137
 مسة القياسوقفاً: لهشاـ خ ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 139
 الياء والنوف بحذؼ أنجاكم أنجيناكم 141

 سوءَ  سوّ  ؛سو  سوءَ  141

وقفاً: لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام إسكاف 

ام  إبداؿ الهمزة واواً الواو للوقف، 
 إدغاـ الواو التي قبلها فيها. 

 القياسوقفاً: لهشاـ خمسة  بالءٌ  •؛ بال بال بالءٌ  141

اء َجا َجاء 143  ج 
وابن ذكواف: وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، 
 باإلمالة مطلقاً 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم نظر ٱولكُن  نظرٱولكِن  143
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيٍء )معاً( 145
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الً اللتقاء الياء، فتحذؼ وص بإسكاف لَّذينٱءاياتي  لَّذينٱءاياتَي  146
 الساكنين

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ولقاءِ  •؛ ولقا ولقا ولقاءِ  147
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال قد ضَّلوا قْد َضلوا 149
َّ ٱ 150 ِـّ ٱ بَن ُأ  الميم بكسر بَن ُأ
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ األعداءَ  األعدا األعداءَ  150

 السفهاءُ  155
؛  السفها
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس اءُ السفه •االسفه

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس تشاءُ  •ا؛ تشتشا  تشاُء )معاً( 155
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أشاُء  •اأش؛ أشا  أشاُء  156
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  156
  ابن ذكواف: باإلمالة التور اة التورَاة التورَاة 157

 َءاَصارَُىم َرُىمِإصْ  157
بفتح الهمزة ام ألف بعدىا وفتح الصاد 

 ام ألف 
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 161
 بتاء مضمومة بدؿ النوف، وفتح الفاء تُػْ َفرْ  نَػْ ِفرْ  161
 بحذؼ األلف وضم التاء خطيَئُتكم  خطيَئاِتكم 161
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 162

السما ؛  السماءِ  162
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 تاءاؿ في الذىشاـ: بإدغاـ ال إْذ تَأتيهم إذ تَّأتيهم إْذ تَأتيهم 163
 بتنوين ضم بدؿ الفتح معذرةٌ  معذرةً  164

 السوءِ  السوِّ  ؛السِو  السوءِ  165

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
حذؼ الهمزة ام الهمزة للواو قبلها مع 

 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو
ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 

قبلها فيها مع اإلسكاف، اإلبداؿ إلى واو 
 ام إدغاـ التي قبلها فيها مع الرـو 



 فرش الجزء التاسع                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ن ذكواناب هشام
 

                                                                                                                 127      

 

 

بكسر الباء، وإسكاف الهمزة، وحذؼ  بِْئسٍ  بَِئيسٍ  165
 الياء

 تاءاؿ في الذىشاـ: بإدغاـ ال فوإْذ تَأذ وإذ تَّأذف وإْذ تَأذف 167

 سوءَ  سوّ  ؛سو  سوءَ  167

لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة  وقفاً:
إبداؿ إلى الواو ام إسكاف الواو للوقف، 

مع إدغاـ الواو التي قبلها  الهمزة واواً 
 فيها ام اإلسكاف للوقف

 بزيادة ألف؛ وكسر التاء والهاء ذرِّيَّاتِِهم ذرِّيػَّتَػُهم  172
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  نَبأَ  نَبا نَبأَ  175
 ىشاـ: بعدـ اإلدغاـ يله  ذَّل  يلهْ  َذل  يله  ذَّل  176
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ساءَ  سا ساءَ  177
 ذاؿبإدغاـ الداؿ في ال ولقد ذَّرأنا ولقْد َذرأنا 179

؛ األسما  األسماءُ  180
 •األسما

 ـ خمسة القياسوقفاً: لهشا األسماءُ 

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  185
 بدؿ الياءبالنوف  ونذرىم ويذرىم 186

اء َشا َشاء 188 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 السوءُ  السوُّ  ؛السُو  السوءُ  188

وقفاً: لهشاـ ستة أوجو: نقل حركة 
بلها مع حذؼ الهمزة ام الهمزة للواو ق

 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو
ام  إبداؿ الهمزة واواً النقل مع اإلشماـ، 

إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع اإلسكاف، 
ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 

 ،  إبداؿ الهمزة واواً قبلها فيها مع الرـو
ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع 

 ـ اإلشما
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شركاءَ  شركا شركاءَ  190
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءٌ  •سوا ؛ سوا سواءٌ  193
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 تخلص من التقاء الساكنين بالضم دعواٱقُل  دعواٱقِل  195
 ىشاـ: بإابات الياء مطلقاً  كيدوفِ  ےكيدوفِ  كيدوفِ  195
 ياءً الهمزة وقفاً لهشاـ: إبداؿ  قِرئَ  قِري قِرئَ  204

 
 ( سورة األنفال 8) 

 

 زَادتهم زَادتهم 2
؛ زَادتهم 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة همـز ادت

 تاءاؿ في الذىشاـ: بإدغاـ ال إْذ َتست يثوف إذ تَّست يثوف إْذ َتست يثوف 9

 السماءِ  11
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 العين بضم ُعبَ الرُّ  الرُّْعبَ  12
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ باءَ  با باءَ  16

تخلصاً من وصالً بتخفيف النوف وكسرىا  هللُ ٱولكِن  هللَ )معاً(ٱولكنَّ  17
 التقاء الساكنين؛ وضم ىاء لفظ الجاللة

 بتنوين النوف، واإلخفاء فيما بعدىا جلي ُموِىنٌ  ُموِىنُ  18
 بفتح الداؿ َكْيدَ  َكْيدِ  18

اءفقْد  فقد جَّاءكم فقْد َجاءكم  19 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  كمج 
 ذكواف: باإلمالة

 المْرءِ  المرِ  المْرءِ  24
لهشاـ وجهاف: النقل مع  وقفاً:

 اإلسكاف، النقل مع الرـو
 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال قْد َسمعنا قد سَّمعنا قْد َسمعنا 31
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس شاءُ ن •نشا ؛ نشا نشاءُ  31

 السماءِ  32
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال قْد َسلف قد سَّلف قْد َسلف 38
  

 
 
 



 فرش الجزء العاشر                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 129      

 

 

  

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيٍء )معاً( 41
 لجيموكسر ا ،التاء بفتح تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  44
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ورئاءَ  ورئا ورئاءَ  47
 زايىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال وإْذ زَين وإذ زَّين وإْذ زَين 48

 بريءٌ  بريُّ  بريءٌ  48

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: 
مع  ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلسكاف، 
، اإلبداؿ التي قبلها فيها مع الرـوالياء 

 مع اإلدغاـ مع اإلشماـ
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 49

ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ و ، بدؿ الياء بالتاء إْذ تَػَتوفى إذ تػََّتوفى إْذ يَػَتوفي 50
 في التاء

 اـ خمسة القياسوقفاً: لهش سواءٍ  •اسو ا ؛ سو  اءٍ سو  58
 الهمزة بفتح أَنهم ِإنهم 59
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  60
 بدؿ الياء بالتاء منكم مْائة َتكنوِإف  منكم مْائة َيكنوِإف  65
 الضاد بضم ُضْعفاً  َضْعفاً  66
 بدؿ الياءبالتاء  منكم مْائة َتكنفِإف  منكم مْائة َيكنفِإف  66
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّم ْذتُمأخ 68
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أولياءُ  •اأوليا ؛ أولي أولياءُ  72
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  72
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أولياءُ  •اأوليا ؛ أولي أولياءُ  73

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  75

: نقل حركة وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 .  مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
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 ( سورة التوبة 9) 
 

 بريءٌ  بريُّ  بريءٌ  3

إبداؿ الهمزة اة أوجو: وقفاً: لهشاـ اال
مع  ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلسكاف، 
، اإلبداؿ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 مع اإلدغاـ مع اإلشماـ
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ساءَ  سا ساءَ  9

 أَائِمة أَئِمة 12
ألف بين لهشاـ وجهاف: األوؿ إدخاؿ  أَئِمة أئمة

 الهمزتين وىو المقدـ، والثاني كحفص
 بدؿ اللينة ام ياء مدية، الهمزة بكسر ِإيماف أَْيماف 12
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  15
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  23
 بإدغاـ التاء في الثاء رحبت اُّم  رحبْت اُم  25
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس جزاءُ  •اجز ؛ جزا  اءُ جز  26
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  27

اء َشا َشاء 28  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 الراء دوف تنوين بضم عزيرُ  عزيرٌ  30
 وحذؼ الهمزة بضم الهاء؛ يضاُىوف يضاِىُئوف 30

 النسيءُ  النسيُّ  النسيءُ  37

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: 
مع  ياء ام إدغاـ الياء التي قبلها فيها

 ، اإلسكاف، اإلبداؿ مع اإلدغاـ بالرـو
 اإلبداؿ مع اإلدغاـ باإلشماـ 

 وكسر الضاد بفتح الياء؛ َيِضلُّ  ُيَضلُّ  37
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 سوءُ  سوُّ  ؛سُو  سوءُ  37

نقل حركة  وقفاً: لهشاـ ستة أوجو:
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 

، إسكاف الواو للوقف ، النقل مع الرـو
ام  إبداؿ الهمزة واواً النقل مع اإلشماـ، 

، اإلبداؿ مع إدغاـ الواو التي قبلها فيها
، اإلبداؿ مع اإلدغاـ  اإلدغاـ مع الرـو

 مع اإلشماـ 
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 38
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  يءٍ ش 39
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 46

زَادوكم  زَادوكم زَادوكم 47
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة ز ادوكم

اء َجا َجاء 48  ج 
وابن ذكواف: وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، 
 باإلمالة مطلقاً 

 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في التاء ىْل َتربصوف ىل تَّربصوف ىْل َتربصوف 52

 للفقراءِ  60
؛ للفقرا 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس للفقراءِ  •اللفقر 

 وفتح الفاء بدؿ النوف،بياء مضمومة  يُػْعفَ  نَػْعفُ  66

وفتح الذاؿ  بدؿ النوف، بتاء مضمومة تُػَعذَّْب طائفةٌ  نُػَعذِّْب طائفةً  66
 (وكذل  بتنوين الضم في )طائفة

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  نَبأُ  اْ نبَْنبَػا ؛  نَبأُ  70
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 70
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أولياءُ  •اأوليا ؛ أولي أولياءُ  71
 الياء بإسكاف معي عدواً  معَي عدواً  83

اءِو وَجا وَجاء 90 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: ِج 
 باإلمالة مطلقاً 

 الضعفاءِ  91
؛ الضعفا 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الضعفاءِ  •االضعف
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أغنياءُ  •ا؛ أغني أغنيا أغنياءُ  93
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  السوءِ  السوِّ  ؛السِو  السوءِ  98

 صلَواِت  َت صال 103
واو مفتوحة وألف بعدىا، وكسر  بزيادة

 التاء

ىمزة مضمومة قبل الواو فتصبح  بزيادة مْرَجُئوف مْرَجْوف 106
 الواو مدية

 الواو بحذؼ الَّذين والَّذين 107
 الثانية وكسر السين ،الهمزة بضم ُأسِّسَ  َأسَِّس )معاً( 109
 النوف  بضم بنيانُوُ  بنيانَُو )معاً( 109
 الراء بإسكاف ُجْرؼٍ  ُجُرؼٍ  109
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة ى ارِ ؛ َىاٍر   َىارٍ  َىارٍ  109
 ابن ذكواف: باإلمالة  التور اة التورَاة التورَاة 111
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم )معاً( 114
 ـ: إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً لهشا تبَرأَ  تبَرا تبَرأَ  114
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  115
 بدؿ الياءبالتاء  تزيغ يزيغ  117
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  ملجأَ  ملجا ملجأَ  118

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  ظمأٌ ْاْ ظماْ؛ْظم ظمأٌ  120
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِزَادتوِ؛ِز ادتو زَادتو ادتوزَ  124

 فَزادتهم فَزادتهم 124
همِـفَزادت
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِهمـفز ادت

 فَزادتهم فَزادتهم 125
فَزادهتمِ

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِهمـفز ادت

اِءلقْدِ لقد جَّاءكم لقْد َجاءكم  128 بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  ىشاـ:ِكمج 
 ذكواف: باإلمالة
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 ( سورة يونس 10) 
 

 للراء باإلمالةِالرِ  الر 1

 َلِسْحرٌ  َلَساِحرٌ  2
ف اسكإو  ،وحذؼ األلف ،السين بكسر

 الحاء
 الذاؿ بتشديد َتذَّكَّروف  َتذَكَّروف 3

ْ؛ْ يبَدُؤا 4 يبَداْ؛ْيبَدو 
 يبدوْ 

 يبَدُؤا

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، الهمزة ، تسهيل ألفاً  إبداؿ مع الرـو

مضمومة ام اإلسكاف  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً للوقف،  مع الرـو

إشماـ ) مع اإلشماـ إبداؿ الهمزة واواً 
 (الضمة

 بدؿ الياءبالنوف  نفصل يفصل 5

 َلَقَضى َلُقِضيَ  11
وألف بدؿ الياء،  ،فتح القاؼ والضادب

 لمد المنفصلوال يخفى ا
 فتح الالـب أجَلهم أجُلهم 11
اءو وَجاءتهم وَجاءتهم  13  ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 

؛  ىْ تلقا ؛تلقا  تلقائِ  15
 تلقائِ  تلقايِ 

وقفاً: لهشاـ تسعة أوجو: خمسة 
القياس، باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إبدالها ياءً 
تسكن  إبدالها ياءً  األلف التي قبلها،

للوقف مع التوسط في األلف التي 
تسكن للوقف مع  إبدالها ياءً قبلها، 

 إبدالها ياءً القصر في األلف التي قبلها، 
في األلف التي قبلها مع رـو  مع القصر 

 كسرة الياء

اء َشا َشاء 16 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

؛ أدرَاكم  أدرَاكم أدرَاكم 16
 الفتح واإلمالةابن ذكواف وجهاف:  أدر اكم
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 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتُّ  لبْثتُ  16
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 18
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ضراءَ  ضرا ضراءَ  21

ام شين  ،ام نوف ساكنة ء،بفتح اليا يَنُشرُكم ُيَسيػِّرُكم 22
 وحذؼ الياء ،مضمومة بدؿ السين

َجاءتها ؛  َجاءتها ؛ وَجاءىم 22
 وَجاءىم

اء هاِ؛ِـتج 
اءِو  ابن ذكواف: باإلمالةِىمج 

 العين بضم متاعُ  متاعَ  23
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس كماءٍ  •ا؛ كم كما كماءٍ  24

 السماءِ  24
السما ؛ 
 اـ خمسة القياسوقفاً: لهش السماِء  •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  25
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس جزاءُ  •ا؛ جز  جزا جزاءُ  27

السما ؛  السماءِ  31
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 الياء بإسكاف المْيت الميِّت )معاً( 31
 ألف بعد الميم بزيادة كلماتُ  كلمتُ  33

 )معاً(يبَدُؤا  34
ْ؛ْ يبَداْ؛ْيبَدو 

 يبَدُؤا يبدوْ 

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، الهمزة ، تسهيل ألفاً  إبداؿ مع الرـو

مضمومة ام اإلسكاف  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً للوقف،  مع الرـو

إشماـ ) مع اإلشماـ إبداؿ الهمزة واواً 
 (الضمة

 فتح الهاءب يَػَهدِّي يَِهدِّي 35

 بريءٌ  بريُّ  بريءٌ  41

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: 
مع  ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلسكاف، 
، اإلبداؿ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 مع اإلدغاـ مع اإلشماـ
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 بدؿ الياءبالنوف  نحشرىم يحشرىم 45
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بلقاءِ  •ا؛ بلق ابلق بلقاءِ  45

اء َجا َجاء 47 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

اء َشا َشاء 49 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

اء َجا َجاء 49  ج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 مطلقاً  باإلمالة
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 52
 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في التاء ىْل ُتجزوف ىل تُّجزوف ىْل ُتجزوف 52

اءقْد  قد جَّاءتكم قْد َجاءتكم 57  تكمج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 

 ذكواف: باإلمالة
 ياسوقفاً: لهشاـ خمسة الق وشفاءٌ  •ا؛ وشف وشفا وشفاءٌ  57
 بدؿ الياءبالتاء  تجمعوف يجمعوف 58
 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء إْذ تُفيضوف إذ تُّفيضوف إْذ تُفيضوف 61

السما ؛  السماءِ  61
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  62
 االاة اإلبداؿ وقفاً: لهشاـ شركاءَ  شركا شركاءَ  66
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  نبأَ  نبا نبأَ  71
اءف فَجاءوىم فَجاءوىم  74  ابن ذكواف: باإلمالةِوىمج 
اء َجاءىم َجاءىم  76  ابن ذكواف: باإلمالةِىمج 
اِء َجاءكم َجاءكم  77  ابن ذكواف: باإلمالةِكمج 

؛  الكبريا الكبرياءُ  78
 : لهشاـ خمسة القياسوقفاً  الكبرياءُ  •االكبري

اء َجا َجاء 80  ج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 بكسر الباء )فيهما( بُِيوتكمبُِيوتاً؛  بُػُيوتكم ؛بُػُيوتاً  87
 بفتح الياء لَيضلوا  لُيضلوا 88
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مع المد  ،ف النوفيخفبت :ابن ذكواف وال تتبعافِ  فِّ آوال تتبعػ فِّ آوال تتبعػ 89
 الطبيعي

 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  مبوأَ  مبوا مبوأَ  93
اء َجاءىم َجاءىم  93  ابن ذكواف: باإلمالةِىمج 

اءلقْد  لقد جَّاءؾ لقْد َجاءؾ 94 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  ؾج 
 ذكواف: باإلمالة

 ألف بعد الميم بزيادة كلماتُ  كلمتُ  96
اء اءتهمجَ  َجاءتهم  97  ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 

اء َشا َشاء 99  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم نظرواٱقُل  نظرواٱقِل  101
 د الجيميشدتو  بفتح النوف نُػَنجِّ  نُنجِ  103
 قياسوقفاً: لهشاـ خمسة ال يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  107

، وابن ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيمِاءكمقْدِجِ  قد جَّاءكم قْد َجاءكم  108
 : باإلمالةذكواف

 

 

 

 ( سورة ىود 11) 
 

 للراء باإلمالةِالرِ  الر 1
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  4
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الماِء  •ا؛ الم الما الماءِ  7
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ نعماءَ  نعما نعماءَ  10
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ضراءَ  ضرا ضراءَ  10

اء َجا َجاء 12  ج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  12
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 18
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  20
 العين تشديدو  ،حذؼ األلفب يَضعَّف يَضاَعف 20
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 24

، إبداؿ الهمزة ألفاً لهشاـ وجهاف:  وقفاً: الملُ ْمَلْ ـمَلْ؛ْالـال الملُ  27
 الهمزة مع الرـو تسهيل

 ف الميميخفتالعين و  بفتح فَعِميت فُعمِّيت 28
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 30
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم قْد جادلتنا قد جَّادلتنا قْد َجادلتنا 32

اء َشا َشاء 33 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 بريءٌ  يُّ بر  بريءٌ  35

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: 
مع  ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلسكاف، 
، اإلبداؿ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 مع اإلدغاـ مع اإلشماـ

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  ملٌ ْمَلْ؛ْمَلْ  ملٌ  38
 همزة مع الرـوتسهيل ال

اء َجا َجاء 40 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 الالـ دوف تنوين بكسر كػػلِّ  كل   40
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 ؛وفتح الراء وألف بعدىا ،الميم بضم ُمْجَراىاِْجر اىاـَِم 41
 دوف إمالة

 الياء بكسر بنيِّ ػػػٰػػيػػ بنيَّ ػػػٰػػيػػ 42
 بعدـ اإلدغاـ ركْب َمعناٱ ركب مَّعناٱ 42
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الماِء  •ا؛ الم الما الماءِ  43
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل )معاً( 44

 ػػػسماءُ ويػػػٰ  44
؛  ػػػسماويػػػٰ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ػػػسماءُ ويػػػٰ  •اػػػسمويػػػٰ 

 سرة ال ينىشاـ: بإشماـ ك وِغيض ضيوغْ  وِغيض 44
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الماءُ  •ا؛ الم الما الماءُ  44
 النوف وتشديد ،الالـ بفتح تسأَلنِّ  تسأْلِن  46
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 48
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أنباءِ  •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  49
 اإلبداؿوقفاً: لهشاـ االاة  السماَء  السما السماءَ  52

 بسوءٍ  بسوِّ  ؛بسِو  بسوءٍ  54

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 

 ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع واواً 
 الرـو 

 بريءٌ  بريُّ  بريءٌ  54

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: 
مع  ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلسكاف، 
، اإلبداؿ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 مع اإلدغاـ مع اإلشماـ
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  57

ل حركة نق: وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو
الهمزة إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، 
، إبداؿ الهمزة ياء مع  النقل مع الرـو
إدغاـ الياء التي قبلها فيها ام اإلسكاف 

 كالوجو السابق لكن مع الرـوللوقف،  

اء َجا َجاء 58 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  بسوءٍ  بسوِّ  ؛بسِو  بسوءٍ  64

اء َجا َجاء 66 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصاًل: بتنوين  كفروا  وداً ام كفروا  وَداْ ام 68
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

اءولقْد  ولقد جَّاءت ولقْد َجاءت 69  تج 
الجيم، وابن  ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في

 ذكواف: باإلمالة
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم إبراىيم 69

اء َجا َجاء 69  ج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 لراء والهمزةل ابن ذكواف: باإلمالةِر ء آ َرَءآ َرَءآ 70
 خمسة القياسوقفاً: لهشاـ  وراءِ  •ا؛ ور  ورا وراءِ  71

لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءأَلد  َءاألدَ  ؛لداْ َءا َءأَلد 72
 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

 شيٌء  شيُّ  ؛شُي  شيءٌ  72

لهشاـ ستة أوجو وقفاً: نقل حركة الهمزة 
إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، النقل 
، النقل مع اإلشماـ، إبداؿ  مع الرـو

ة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها الهمز 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 ، مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي 

 قبلها فيها مع اإلشماـ



 فرش الجزء الثاني عشر                                                                       الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 141      

 

 

 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 74
اءو وَجاءتو وَجاءتو 74  اف: باإلمالةابن ذكو  توج 
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 75
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص يػػٰػػإبراىيم يػػٰػػإبراىيم 76

اءقْد  قد جَّا قْد َجاء 76  ج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، ووقفًا: 
لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
اء َجاءت َجاءت  77  ابن ذكواف: باإلمالة تج 

 ءْ يسْ  يْ سْ ْيْ؛سْ  ِسيَء  77

نقل ، ولهشاـ وقفًا: ينإشماـ كسرة السب
حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ام 

إبداؿ الهمزة ياء ، إسكاف الياء للوقف
مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ام 

 اإلسكاف للوقف
اءِو وَجاءه وَجاءه 78  ابن ذكواف: باإلمالةِهج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 78

اء َجا َجاء 82 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 (الجمعبزيادة واو بعد الالـ )ب أصَلَواُت َ  أصاَلُت َ  87

 ُؤاػػػػػٰ  نش 87
؛  نشاوْ نشا ؛ 

 فاً: لهشاـ خمسة القياس وسبعة الرسموق ُؤاػػػػػٰ  نش نشاوُ 

 وصالً  بفتح الياء توفيقيَ  توفيقي  88
 الياء وصالً  ابن ذكواف: بفتح أرىطيَ  أرىطي أرىطي 92
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تََّخذتُّموهٱو تََّخْذُتموهٱو 92

اء َجا َجاء 94 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 بإدغاـ التاء في الثاء بعدت اَّمود  بعدْت اَمود 95
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أنباءِ  •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  100
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  101
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اء َجا َجاء 101 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

؛ دوىم زَا زَادوىم زَادوىم 101
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة ز ادوىم

اء َشا َشاء 107  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 بفتح السين َسِعُدوا ُسِعُدوا 108

اء َشا َشاء 108  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ   ؛ ىؤالػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 109
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  113

اء َشا َشاء 118 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أنباءِ  •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  120
اءو وَجاءؾ وَجاءؾ 120  ابن ذكواف: باإلمالة ؾج 
 وكسر الجيم بفتح الياء؛ يَػْرِجعُ  يُػْرَجعُ  123

 
 ( سورة يوس  12)

 

 للراء باإلمالةِالرِ  الر 1

 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل:  أبتِ ػػػٰ ػػي 4
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

 لياءا بكسر بنيِّ ػػػٰػػيػػ بنيَّ ػػػٰػػيػػ 5
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 6

 قتلواٱمبيٍن  قتلواٱمبيٍن  قتلواٱمبيٍن  8-9
ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين 

 بالضم
 –كحفص   –بالرـو أو اإلشماـ ْاــنْ ــمتأْاــنْ ــمتأ 11
 (فيهما) بدؿ الياء بالنوف نرتع ونلعب يرتع ويلعب 12
اءو وَجاءو وَجاءو 16  ابن ذكواف: باإلمالة وج 
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اءو وَجاءو وَجاءو 18  ابن ذكواف: باإلمالة وج 
 سينىشاـ: بإدغاـ الالـ في ال بْل َسولت بل سَّولت بْل َسولت 18
اءو وَجاءت وَجاءت 19  ابن ذكواف: باإلمالة تج 

 إضافة مفتوحة وصاًل،ياء  بزيادة بشَرايَ يػػػػٰػػ بشَرىػػػٰ ػػػي 19
 ساكنة وقفاً 

كسر ب :بكسر الهاء، ىشاـ :ابن ذكواف ِىيتَ  ِىْئتَ  َىْيتَ  23
 الهاء، وىمزة ساكنة بدؿ الياء 

 والهمزة للراء باإلمالة: ابن ذكوافِر ء ا رََءا رََءا 24

 السوءَ  السوّ  ؛السو  السوءَ  24

وقفاً: لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام إسكاف 

ام  إبداؿ الهمزة واواً ، الواو للوقف
 إدغاـ الواو التي قبلها فيها.

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ والفحشاءَ  والفحشا والفحشاءَ  24
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين  24
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس جزاءُ  •؛ جزا جزا جزاءُ  25
 والهمزة للراء باإلمالة :ابن ذكوافِر ء ا رََءا رََءا 28
 شينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال قْد َش فها قد شَّ فها قْد َش فها 30
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم خرجٱوقالُت  خرجٱوقالِت  31
 وصالً  بفتح الياء ءاباءيَ  ءاباءي 38
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 38
 و وقفاً: لهشاـ أربعة أوج شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  38

 ؛ربابٌ اْ َءا َءَأربابٌ  39
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءَأرباٌب  َءاَأربابٌ 

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

 المَلُ  مََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلُ  43
، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف: 

 تسهيل الهمزة مع الرـو
 وصالً  بفتح الياء لعليَ  لعلي 46
 الهمزة بإسكاف دْأباً  أَباً د 47
اء َجاءه َجاءه 50  ابن ذكواف: باإلمالةِهج 
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 سوءٍ  سوِّ  ؛سِو  سوءٍ  51

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
إبداؿ الهمزة كاف، قبلها فيها مع اإلس

ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 
 الرـو 
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  ؛أبري  أبرئُ  53
 أبريُ ؛  ىْ أبر

 أبرئُ 

لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة  وقفاً:
، إبداؿ الياء  ياء مدية، التسهيل مع الرـو
ىمزة مضمومة ام اإلسكاف للوقف 
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 

يراً، إبداؿ الهمزة ياء ويختلف تقد
، إبداؿ الهمزة ياء  مضمومة بالرـو

 مضمومة باإلشماـ

 ؛بالسِو  بالسوءِ  53
 بالسوِّ 

 بالسوءِ 

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
إبداؿ الهمزة ا فيها مع اإلسكاف، قبله
ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 

 الرـو 

، إبداؿ الهمزة ألفاً لهشاـ وجهاف:  وقفاً: يتبَوأُ  اْ ؛ يتبوَ  يتبَوا يتبَوأُ  56
 تسهيل الهمزة مع الرـو

[؛  •]يشا، يشا يشاُء ؛ نشاءُ  56
 قياسوقفاً: لهشاـ خمسة ال يشاُء ؛ نشاءُ  [•]نشا، نشا

اءو وَجا وَجاء 58  ج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
َيانِوِ  62 َيِتوِ  لفتػْ  ؿ النوف تاءابدإاأللف و  بحذؼ لفتػْ

 ِحْفظاً  َحاِفظاً  64
ف اسكإو  ،وحذؼ األلف ،الحاء بكسر

 الفاء
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  67
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛ِي ش شيءٍ  68

اء َجا َجاء 72 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  فبَدأَ  فبَدا فبَدأَ  76
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وعاِء  •؛ وعا وعا وعاِء )معاً( 76
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 : لهشاـ االاة اإلبداؿوقفاً  يشاءَ  يشا يشاءَ  76
 التاء بدوف تنوين بكسر درجاتِ  درجاتٍ  76
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  76
 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال فقْد َسرؽ فقد سَّرؽ فقْد َسرؽ 77
 سينىشاـ: بإدغاـ الالـ في ال بْل َسولت بل سَّولت بْل َسولت 83

؛  تفتَـوْ ؛ تفَتا  تفتَػُؤا 85
 تفتوُ 

 تفتَػُؤا

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً  مضمومة مع الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ  إبداؿ الهمزة واواً 

 بفتح الياء وحزنَي إلى وحزني إلى 86

األوؿ اإلدخاؿ مع  لهشاـ وجهاف: َأِءن  َأِءن ؛ن أَاءِ  َأِءن  90
 التحقيق، والثاني كحفص

اء َجا َجاء 96 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

اء َشا َشاء 99 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 أبتِ ػػػٰ ػػي 100
 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل: 
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم قْد َجعلها قد جَّعلها قْد َجعلها 100

اءِو وَجا وَجاء 100 ِج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 اسوقفاً: لهشاـ خمسة القي يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  100
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أنباءِ  •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  102

ؿ ابدإوفتح الحاء و  ،بالياء بدؿ النوف يوَحى نوِحي 109
 الياء األخيرة ألفاً، وال يخفى المنفصل

 الذاؿ بتشديد ُكذِّبوا ُكِذبوا 110
اء َجاءىم َجاءىم 110   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس شاءُ ن •نشا ؛ نشا نشاءُ  110
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 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  111
 

 ( سورة الرعد 13) 
  

 للراء باإلمالةِمرِ ـال المر 1
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بلقاءِ  •ا؛ بلق بلقا بلقاءِ  2

وزرٌع ونخيٌل صنواٌف  4
 وغيرُ 

 لكلمات األربعل بتنوين الكسر وزرٍع ونخيٍل صنواٍف وغيرِ 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بماءٍ  •ا؛ بم بما بماءٍ  4
 ىمزة االستفهاـ بإسقاط ِإذا َأِءذا 5
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 5

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  8

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
 الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 .  مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءٌ  •سوا ؛ سوا سواءٌ  10

 وينِشئُ  12
وينِشي ؛ 

؛  وينِشىْ 
 وينشيُ 

 وينِشئُ 

: لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة اً وقف
، إبداؿ  ياء مدية، التسهيل مع الرـو

الهمزة ياء مضمومة ام اإلسكاف للوقف 
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 
ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  مضمومة بالرـو

 مضمومة باإلشماـ
 مسة القياسوقفاً: لهشاـ خ يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  13
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  بشيٍء  بشيِّ  ؛بشِي  بشيءٍ  14
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الماِء  •؛ الما الما الماءِ  14
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس دعاءُ  •؛ دعا دعا دعاءُ  14
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تََّخذتُّم ٱأفػ تََّخْذتُمٱأفػ 16
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 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  16

من  مستثنىباإلظهار البن عامر، ألنو  ىل تستوي ىل تستوي 16
 اإلدغاـ لهشاـ

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شركاءَ  شركا شركاءَ  16
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  16

السما ؛  السماءِ  17
 لقياسوقفاً: لهشاـ خمسة ا السماِء  •السما

 بدؿ الياء بالتاء توقدوف يوقدوف 17
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ابت اءَ  ابت ا ابت اءَ  17

 سوءُ  سوُّ  ؛سُو  سوءُ  18

نقل حركة لهشاـ ستة أوجو:  وقفاً:
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 

، إسكاف الواو للوقف ، النقل مع الرـو
ام  اً إبداؿ الهمزة واو النقل مع اإلشماـ، 

مع اإلسكاف،   إدغاـ الواو التي قبلها فيها
، كالرابع ولكن  كالرابع ولكن مع الرـو

 مع اإلشماـ 

 سوءَ  سوّ  ؛سو  سوءَ  21

وقفاً: لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام إسكاف 

ام  إبداؿ الهمزة واواً الواو للوقف، 
 فيها إدغاـ الواو التي قبلها

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ابت اءَ  ابت ا بت اءَ ا 22
 لهشاـ ستة أوجو وقفاً: سوءُ  سوُّ  ؛سُو  سوءُ  25
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  26
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  27
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  31
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ستهزئٱولقُد  ستهزئٱلقِد و  32
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ياءً  ستهزَئ ٱ ستهزيٱ ستهزَئ ٱ 32
 الذاؿ في التاء إدغاـب أخذتُّهم أخْذتُهم 32
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شركاءَ  شركا شركاءَ  33
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 ـ في الزايىشاـ: بإدغاـ الال بْل زُين بل زُّين بْل زُين 33
 الصاد بفتح وَصدوا وُصدوا 33
اء َجاءؾ َجاءؾ 37   ابن ذكواف: باإلمالة ؾج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  39
 د الباءيشدتو  ؛فتح الثاءب ويثَبِّت ويْثِبت 39

 

 ( سورة إبراىيم 14) 
 

 للراء باإلمالةِالرِ  الر 1
 بضم الهاء اهللُ  اهللِ  2
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً( 4

 سوءَ  سوّ  ؛سو  سوءَ  6

نقل حركة الهمزة لهشاـ وجهاف:  وقفاً:
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام إسكاف 

ام  إبداؿ الهمزة واواً الواو للوقف، 
 إدغاـ الواو التي قبلها فيها.

 سة القياسوقفاً: لهشاـ خم بالءٌ  •؛ بال بال بالءٌ  6
 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء وإْذ تَأذف وإذ تَّأذف وإْذ تَأذف 7

 نبَػُؤا 9
؛  نبَــوْ نَبا ؛ 

 نبَػُؤا نبَػوُ 

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ خمسة: 
 ، إبداؿ الهمزة تسهيل الهمزة مع الرـو

إبداؿ مضمومة تسكن للوقف،  واواً 
،  الهمزة واواً  إبداؿ مضمومة مع الرـو

 مضمومة مع اإلشماـ  الهمزة واواً 
اء َجاءتهم َجاءتهم 9   ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  11
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ماءٍ  •؛ ما ما ماءٍ  16

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  18

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: النقل مع 
، اإلسكاف للوقف، ا لنقل مع الرـو
التي قبلها  ياءإدغاـ الاإلبداؿ إلى ياء ام 

مع اإلسكاف، اإلبداؿ إلى ياء ام  فيها
 مع الرـو التي قبلها فيها ياءإدغاـ ال
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 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  يَشأْ  يَشا يَشأْ  19

 ُؤاػػػػٰ  الضعف 21
 ؛الضعفا 
؛  وْ الضعفا

 الضعفاوُ 
 اـ خمسة القياس وسبعة الرسموقفاً: لهش ُؤاػػػػٰ  الضعف

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  21
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءٌ  •سوا ؛ سوا سواءٌ  21
 الياء بإسكاف لي ليَ  22

 السماءِ  24
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 جتثتٱخبيثٍة  جتثتٱخبيثٍة  26
 تجتثٱخبيثٍة 
 جتثتٱخبيثٍة 

تخلص ابن عامر من التقاء الساكنين 
 صبالضم، والبن ذكواف وجو آخر كحف

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  27

الياء، فتحذؼ وصالً اللتقاء  بإسكاف لعبادي لعباديَ  31
 الساكنين

السما ؛  السماءِ  32
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  35

 أفِئدة أفِئدة ؛أفِئيدة أفِئدة 37
والثاني  ،لهشاـ وجهاف األوؿ كحفص

 ، والبدؿ جليبزيادة ياء مدية بعد الهمزة
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  38

 السماءِ  38
السما ؛ 
 قفاً: لهشاـ خمسة القياسو  السماِء  •السما

؛  الدعا الدعاءِ  39
 •الدعا

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الدعاءِ 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس دعاء •؛ دعا دعا دعاءِ  40
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ىواءٌ  •؛ ىوا ىوا ىواءٌ  43
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 ( سورة الحجر 15) 
 

 للراء باإلمالةِالرِ  الر 1
 الباء بتشديد ربَّما ربَما 2

 ما تَػنَػزَّؿ المالئكةُ  ما نُػنَػزِّؿ المالئكةَ  8
وفتح بتاء مفتوحة بدؿ النوف األولى، 

 ورفع ) المالئكة ( ،الزاي مع التشديد

السما ؛  السماءِ  14
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم ولقْد َجعلنا ولقد جَّعلنا ولقْد َجعلنا 16

السما ؛  السماءِ  16
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  19

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ؿ الهمزة ياء ام اإلسكاف للوقف، إبدا

 .  مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  21

السما ؛  السماءِ  22
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  حَمإٍ  ـا ـَْْمـححَما ؛  حَمإٍ  26
 لرـوتسهيل الهمزة مع ا

 حَمإٍ  ـا ـَْْمـححَما ؛  حَمإٍ  28
، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف: 

 تسهيل الهمزة مع الرـو

 حَمإٍ  ـا ـَْْمـححَما ؛  حَمإٍ  33
، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف: 

 تسهيل الهمزة مع الرـو
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين  40
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 جْزءٌ  جزُ  جْزءٌ  44

نقل حركة لهشاـ االاة أوجو:  وقفاً:
 زايقبلها ام إسكاف ال زايالهمزة لل

زاي، النقل ال ضمةللوقف، النقل ام رـو 
 مع اإلشماـ

 دخلوىاٱوُعيوٍف  45
وُعيوٍف 

 دخلوىاٱ
وِعيوٍف 

 دخلوىا ٱ
ىشاـ: العين، و  ابن ذكواف: بكسر

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم
 ـ: إبداؿ الهمزة ياءً وقفاً لهشا نبِّئْ  نبِّي نبِّئْ  49
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 51
 داؿبإدغاـ الذاؿ في ال إذ دَّخلوا إْذ َدخلوا 52

اء َجا َجاء 61 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 خمسة القياسوقفاً: لهشاـ  ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 66

اءِو وَجا وَجاء 67 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: ِج 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 68
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 71
 بكسر الباء  ُيوتاً بِ  بُػُيوتاً  82

 
 ( سورة النحل 16) 

 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  2

 دْؼءٌ  دؼُ  دْؼءٌ  5

نقل حركة لهشاـ االاة أوجو:  وقفاً:
 فاءقبلها ام إسكاف ال فاءالهمزة لل

الفاء، النقل مع للوقف، النقل ام رـو 
 اإلشماـ

اء َشا َشاء 9 اإلبداؿ، وابن ذكواف:  وقفاً: لهشاـ االاة ش 
 باإلمالة مطلقاً 

السما ؛  السماءِ  10
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءِ  •السما
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 (فيهما)بالرفع  والشمُس والقمرُ  والشمَس والقمرَ  12
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  ذرَأَ  ذرَا ذرَأَ  13
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 17
 بدؿ الياء بالتاء تدعوف يدعوف 20
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أحياءٍ  •؛ أحيا أحيا أحياءٍ  21
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 24
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ساءَ  سا ساءَ  25

 والسوءَ  27
 ؛والسو 
 والسوءَ  والسوّ 

لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة  وقفاً:
إبداؿ وقف، إلى الواو ام إسكاف الواو لل

مع إدغاـ الواو التي قبلها  الهمزة واواً 
 فيها ام اإلسكاف للوقف

 سوءٍ  سوِّ  ؛سِو  سوءٍ  28

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: النقل مع 
 ، إبداؿ اإلسكاف للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي قبلها  الهمزة واواً 
ام  إبداؿ الهمزة واواً فيها مع اإلسكاف، 

 و التي قبلها فيها مع الرـو إدغاـ الوا
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 30

اء َشا َشاء 35  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  )معاً(شيٍء  35

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، إبداؿ الياء لل وقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 .  مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم عبدواٱأُف  عبدواٱأِف  36
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 يُػْهَدى يَػْهِدي 37

ؿ الياء ابدإوفتح الداؿ و  بضم الياء
األخيرة ألفاً، والتقدير أنو من أضلو اهلل 
ال يهديو أحد، فاسم )اهلل تعالى( اسم 
"إف" و "يضل" الخبر؛ أما قراءة حفص 

 فتقديرىا أنو من يهده ال يضلو
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  لشيٍء  لشيِّ  ؛لشِي  لشيءٍ  40
 بفتح النوف فيكوفَ  فيكوفُ  40

ؿ ابدإو  ،وفتح الحاء ،بالياء بدؿ النوف يوَحى نوِحي 43
 جلي المنفصلو الياء األخيرة ألفاً، 

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  48

 يتَفيػَُّؤا 48
ْيتَفيَّا ؛ 

 ؛  يتَفيَّــوْ 
 يتَفيػَّوُ 

 يتَفيػَُّؤا

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

ضمومة تسكن للوقف، م الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً  مضمومة مع الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ  إبداؿ الهمزة واواً 

 سوءِ  سوِّ  ؛سِو  سوءِ  59

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

التي ام إدغاـ الواو  إبداؿ الهمزة واواً 
إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 

ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 
 الرـو 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ساءَ  سا ساءَ  59
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  السوءِ  السوِّ  ؛السِو  السوءِ  60

اء َجا َجاء 61 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 مطلقاً  باإلمالة

السما ؛  السماءِ  65
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 بفتح النوف َنسقيكم ُنسقيكم 66
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 بكسر الباء  بُِيوتاً  بُػُيوتاً  68
 ؛ وتفخيم الراء جليالراء بضم يَػْعُرشوف يَػْعِرشوف 68
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس شفاءٌ  •؛ شفا شفا شفاءٌ  69
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءٌ  •اسوا ؛ سو  سواءٌ  71
75 – 
76 - 
77 

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ 

 بدؿ الياء بالتاء ألم تروا ألم يروا 79

 السماءِ  79
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 بكسر الباء  بُِيوتكم ؛ بُِيوتاً  بُػُيوتكم ؛ بُػُيوتاً  80
 لراء والهمزة وقفاً ل ابن ذكواف: باإلمالةِر ء ا رََءا َءارَ  85
 لراء والهمزة وقفاً ل ابن ذكواف: باإلمالةِر ء ا رََءا رََءا 86
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 86
 اـ خمسة القياسوقفاً: لهش ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 89
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  89

 وإيتائِ  90
ْوإيتا ؛ 

؛  وإيتاىْ 
 وإيتايِ 

 وإيتائِ 

وقفاً: لهشاـ تسعة أوجو: خمسة 
القياس، باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إبدالها ياءً 
تسكن  إبدالها ياءً األلف التي قبلها، 

وقف مع التوسط في األلف التي لل
تسكن للوقف مع  إبدالها ياءً قبلها، 

 إبدالها ياءً القصر في األلف التي قبلها، 
في األلف التي قبلها مع رـو  مع القصر 

 كسرة الياء

؛  الفحشا الفحشاءِ  90
 •الفحشا

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الفحشاءِ 

 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 90
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم وقْد َجعلتم وقد جَّعلتم قْد َجعلتمو  91
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اء َشا َشاء 93 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً( 93

 السوءَ  سوّ ال ؛سو ال السوءَ  94

الهمزة وقفاً: لهشاـ وجهاف: نقل حركة 
إبداؿ إلى الواو ام إسكاف الواو للوقف، 

مع إدغاـ الواو التي قبلها  الهمزة واواً 
 فيها ام اإلسكاف للوقف

 ؛وليجزين وليجزين ولنجزين 96
 ولنجزين

، والبن ذكواف وجو آخر بدؿ النوف بالياء
 بالنوف كحفص 

 فتح الفاء والتاءب فَػتَػُنوا فُِتُنوا 110

اءولقْد  قد جَّاءىمول ولقْد َجاءىم  113 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  ىمج 
 ذكواف: باإلمالة

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ضطر ٱفمُن  ضطرٱفمِن  115

 السوءَ  سوّ ال ؛سو ال السوءَ  119

لهشاـ وجهاف وقفاً: نقل حركة الهمزة 
إبداؿ إلى الواو ام إسكاف الواو للوقف، 

الواو التي قبلها  مع إدغاـ الهمزة واواً 
 فيها ام اإلسكاف للوقف

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  120
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  123
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 ( سورة اإلسراء 17) 
 

اء َجا َجاء 5 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 مالة مطلقاً باإل

اء َجا َجاء 7 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 ليسوءَ  ليسوُءوا  7

الهمزة وحذؼ الواو الثانية،  بفتح
نقل حركة الهمزة ولهشاـ وقفاً وجهاف: 

للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام إسكاف 
ام  إبداؿ الهمزة واواً الواو للوقف، 

 لتي قبلها فيهاإدغاـ الواو ا
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  12
 د القاؼيشدتو  ؛وفتح الالـ بضم الياء، يُػَلقَّاه يَػْلَقاه 13
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  اقرأَ  اقرا اقرأَ  14
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  18
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى )معاً( ؤالءِ ػػػٰ  ى 20
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس عطاءُ ؛  عطاءِ  •؛ عطا عطا عطاءُ ؛  عطاءِ  20
20-
ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين  نظرٱمحظوراً  نظرٱمحظوراً  نظرٱمحظوراً  21

 بالضم
 الفاء دوف تنوين بفتح ُأؼَّ  ُأؼ   23
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ابت اءَ  ابت ا ابت اءَ  28
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  30
 والطاء ،الخاء ابن ذكواف: بفتح َخطَئاً  ِخْطئاً  ِخْطئاً  31
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وساءَ  وسا وساءَ  32
 داؿ في الجيمىشاـ: بإدغاـ ال فقْد َجعلنا فقد جَّعلنا فقْد َجعلنا 33
 القاؼ بضم بالُقسطاس بالِقسطاس 35
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الصاد ولقْد َصرفنا ولقد صَّرفنا ولقْد َصرفنا 41
 بدؿ الياءبالتاء  كما تقولوف كما يقولوف 42
 اءبدؿ الت بالياء يسبح  تسبح  44
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 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  44
47-
48 

ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين  نظرٱمسحوراً  نظرٱمسحوراً  نظرٱراً مسحو 
 بالضم

 ىمزة االستفهاـ بإسقاط ِإذا َأِءذا  49
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 49
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتُّم لبْثُتم 52
 داؿ الهمزة ألفاً وقفاً لهشاـ: إب يَشأْ  يَشا يَشْأ )معاً( 54
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم دعواٱقُل  دعواٱقِل  56

 َءَأسجد 61
 ؛سجداْ َءا

 َءَأسجد َءاَأسجد
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 الجيم، وال تخفى القلقلة بإسكاف ورْجل  ورِجل  64

اء َجا َجاء 81  ج 
االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  وقفاً: لهشاـ

 باإلمالة مطلقاً 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس شفاءٌ  •؛ شفا شفا شفاءٌ  82

 وناَء  ونئا  ونئا  83
ابن ذكواف بألف بعد النوف وبعدىا ىمزة 

، فهي على (من قبيل المتصل) ،مفتوحة
 وزف ) ساء (، من ناء ينوء بمعنى نهض

 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الصاد لقْد َصرفناو  ولقد صَّرفنا ولقْد َصرفنا 89

وكسر الجيم مع  ،وفتح الفاء بضم التاء، تُػَفجِّر تَػْفُجر 90
 تشديدىا

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السماَء  السما السماءَ  92

 السماءِ  93
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 وفتح الالـ ،دىاوألف بع ،القاؼ بفتح قَاؿَ  ُقْل  93

اءإْذ  إذ جَّاءىم إْذ َجاءىم  94  ىم ج 
وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال
 ذكواف: باإلمالة

السما ؛  السماءِ  95
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  97
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 ـىمزة االستفها بإسقاط ِإذا َأِءذا  98
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 98

اءإْذ  إذ جَّاءىم إْذ َجاءىم  101 وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال ىم ج 
 ذكواف: باإلمالة

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 102

اء َجا َجاء 104 لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: وقفاً:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم دعوا ٱأُو  ؛دعوا ٱقُل  دعوا ٱأِو  ؛دعوا ٱقِل  110

 األسماءُ  110
؛  األسما
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس األسماءُ  •األسما

 
 ( سورة الكي  18) 

 
  جليخفاء اإلو  ؛بترؾ السكت عوجاً قيماً  قيماً  س عوجاً  1
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ياءً  وىيِّئْ  وىيِّي وىيِّئْ  10
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 15
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ياءً  ويهيِّئْ  ويهيِّي ويهيِّئْ  16
 وكسر الفاء ،الميم بفتح َمْرِفقاً  ِمْرَفقاً  16

 تْزَورُّ  تَزاَورُ  17
د يشدتالزاي وحذؼ األلف و  بإسكاف

الراء، فهي على وزف ) تْفَعلُّ (، وتشبو 
 قولنا ) تْحػَمػرُّ (

 العين بضم رُُعباً  رُْعباً  18
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتُّم لبْثُتم )معاً( 19
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  لشيٍء  لشيِّ  ؛لشِي  لشيءٍ  23
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ يشاءَ  يشا يشاءَ  24
 ف الكاؼاسكإو  ،بدؿ الياء بالتاء وال تشرؾْ  وال يشرؾُ  26

 لُ ْدَوةٱبػ لَ َداةٱبػ 28
ام واو  ،ف الداؿاسكإو  ،ال ين بضم

 مفتوحة
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اء َشا َشاء )معاً( 29 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بماءٍ  •ابم ؛ بما بماءٍ  29
 الثاء والميم بضم اُُمرٌ  اََمرٌ  34
 بعدىا ميم ةاديوز  بضم الهاء؛ منُهما منَها 36
 مطلقاً األلف  بإابات لكنا ىو لكنا ىو 38
 داؿبإدغاـ الذاؿ في ال إذ دَّخلت إْذ َدخلت 39

اء َشا َشاء 39  ش 
واف: وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذك

 باإلمالة مطلقاً 

 السماءِ  40
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 الثاء والميم بضم بُثُمره بَثَمره 42
 القاؼ بضم ُعُقباً  ُعْقباً  44
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس كماءٍ  •ا؛ كم كما كماءٍ  45

السما ؛  السماءِ  45
 •السما

 لقياسوقفاً: لهشاـ خمسة ا السماِء 

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  45

وفتح الياء مع  بدؿ النوف، بالتاء تسيػَُّر الجباؿُ  نسيػُِّر الجباؿَ  47
 التشديد، وضم الـ الجباؿ

 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم لقْد ِجئتمونا لقد جِّئتمونا لقْد ِجئتمونا 48
 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في الزاي متمبْل َزع بل زَّعمتم بْل َزعمتم 48
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  50
 لراء والهمزة وقفاً ل ابن ذكواف: باإلمالةِر ء اِو وَرَءا وَرَءا 53
 بإدغاـ الداؿ في الصادىشاـ:  ولقْد َصرفنا ولقد صَّرفنا ولقْد َصرفنا 54
 شاـ أربعة أوجو وقفاً: له شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  54

اءإْذ  إذ جَّاءىم إْذ َجاءىم  55 وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال ىمج 
 ذكواف: باإلمالة

 وفتح الباء ،القاؼ بكسر ِقَبالً  قُػُبالً  55
 الواو همزب ُىُزؤاً  ُىُزواً  56
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 الثانية وفتح الالـ األولى، الميم بضم لُمهَلكهم لَمهِلكهم 59
 الهاء بكسر انيوِ أنس أنسانيوُ  63
 الياء بإسكاف معي صبراً  معَي صبراً  67

اء َشا َشاء 69 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 ؛فال تسألَنِّي فال تسألَنِّي فال تسأْلِني 70
 فال تسأَلنِّ 

النوف، والبن ذكواف  وتشديدالالـ  بفتح
 مطلقاً حذؼ الياء أو إاباتها 

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  70
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم لقْد ِجئت لقد جِّئت لقْد ِجئت 71
 الياء بإسكاف معي صبراً  معَي صبراً  72
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم لقْد ِجئت لقد جِّئت لقْد ِجئت 74
 كاؼال ابن ذكواف: بضم ُنُكراً  ُنْكراً  ُنْكراً  74
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 الياء بإسكاف معي صبراً  معَي صبراً  75

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  76

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
 ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء

 .  مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 بإدغاـ الذاؿ في التاء لتخذتَّ  لتخْذتَ  77
 الحاء بضم رُُحماً  رُْحماً  81
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  84
 وبياء بدؿ الهمزة بعد الحاء، ألف بزيادة َحاِمَية َحِمَئة 86
 الكاؼ ن ذكواف: بضماب ُنُكراً  ُنْكراً  ُنْكراً  87

 جزاءً  88
 جزاءُ وصاًل: 
؛  جزاوقفاً: 
 •اجز 

الهمزة دوف تنوين، ووقفاً: لهشاـ  بضم جزاءُ 
 خمسة القياس

 السين بضم السُّدين السَّدين 93
 بإبداؿ الهمزة ألفاً )فيهما( ياجوج وماجوج يْأجوج ومْأجوج 94
 السين بضم ُسداً  َسداً  94
 الصاد والداؿ بضم نالصُُّدفي الصََّدفين 96

اء َجا َجاء 98 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

ػػاً  دكَّاء 98 ، وال يخفى بتنوين الكاؼ دوف ىمزة دكَّ
 الوقف بألف العوض

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس غطاءٍ  •ا؛ غط غطا غطاءٍ  101
 الاة اإلبداؿوقفاً: لهشاـ ا أولياءَ  أوليا أولياءَ  102
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  106
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ لقاءَ  لقا لقاءَ  110
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 ( سورة مريم 19) 
  

ـ الصاد ادغلو وصاًل: إو  ؛لياءل باإلمالة ذِّكر كهي ـعص كهيعص ِذكر 1
 في الذاؿ

 ؛، مع المدبعد األلف فتوحةبهمزة م زكرياءَ  زكريا 2
 اة اإلبداؿووقفًا: لهشاـ اال

 ءُ زكرياػػػػػٰ ػػي زكرياػػػػػٰ ػػي 7
، مع المد؛ بعد األلف ضمومةبهمزة م

 ووقفًا: لهشاـ خمسة القياس
 العين بضم ُعتياً  ِعتياً  8
 ابن ذكواف: باإلمالةِمحر ابـال المحَراب المحَراب 11
 الميم بضم ُمتُّ  ِمتُّ  23
 النوف بكسر ِنسياً  َنسياً  23
 الميم والتاء الثانية بفتح َمْن تحَتها ِمْن تحِتها 24
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم قْد َجعل قد جَّعل قْد َجعل 24
 السين وفتح القاؼ وتشديدالتاء  بفتح َتسَّاَقطْ  ُتَساِقطْ  25
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم لقْد ِجئت لقد جِّئت لقْد ِجئت 27
 إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً لهشاـ:  امَرأَ  امَرا امَرأَ  28

 وءٍ ػػسَ  وِّ ػػسَ  ؛ِو ػػسَ  وءٍ ػػسَ  28

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 

التي قبلها فيها مع  ام إدغاـ الواو واواً 
 الرـو 

 بفتح النوف فيكوفَ  فيكوفُ  35
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  41

 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل:  أبتِ ػػػٰ ػػي 42
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل:  أبتِ ػػػٰ ػػي 43
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء
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اءقْد  قد جَّاءني قْد َجاءني 43 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  نيج 
 ذكواف: باإلمالة

 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل:  أبتِ ػػػٰ ػػي 44
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

 أبتِ ػػػػٰ  ػي 45
 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل: 
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  46
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بدعاءِ  •ا؛ بدع بدعا بدعاءِ  48
 بكسر الالـ ُمْخِلصاً  ُمْخَلصاً  51
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ يم إبراىِ  58
 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في التاء ىْل تَعلم ىل تَّعلم ىْل تَعلم 65

 ِإذا ؛َأِءذا  أَاِءذا َأِءذا 66

الهمزتين مع إدخاؿ  : بتحقيقىشاـ
وجهاف األوؿ   :وابن ذكواف ؛ألف

كحفص، والثاني بإسقاط ىمزة 
 االستفهاـ

 الميم بضم ُمتُّ  ِمتُّ  66
 الجيم بضم ُجثياً  ِجثياً  68
 العين بضم ُعتياً  ِعتياً  69
 الصاد بضم ُصلياً  ِصلياً  70
 الجيم بضم ُجثياً  ِجثياً  72

 وريػػَّػػػػاً  ورْئياً  ورْئياً  74
أبدؿ الهمزة ياء وأدغمها في : ابن ذكواف

 التي بعدىا فتصبح ياًء مشددة مفتوحة
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم لقْد ِجئتم ئتملقد جِّ  لقْد ِجئتم 89

 يَنَفِطْرفَ  يَػتَػَفطَّْرفَ  90
مع كسر الطاء  ،بنوف ساكنة بعد الياء

 ، وال يخفى ترقيق الراءمخففة
 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في التاء ىْل ُتحس ىل تُّحس ىْل ُتحس 98
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 ( سورة طو 20) 
 

 األسماءُ  8
؛  األسما
 اً: لهشاـ خمسة القياسوقف األسماءُ  •ااألسم

 لراء والهمزةل ابن ذكواف: باإلمالةِر ء ا رََءا رََءا 10
 بفتح الياء لعليَ  لعلي  10

 أتوكُؤا 18
 أتوكا ؛ 

 أتوكُؤا ؛ أتوكوُ  أتوكـوْ 

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً  مضمومة مع الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ إبداؿ الهمزة واواً 

 الياء بإسكاف ولي وليَ  18
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ بيضاءَ  بيضا بيضاءَ  22

 سوءٍ  سوِّ  ؛سِو  سوءٍ  22

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 

، إسكاف الواو  للوقف، النقل مع الرـو
ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 

إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 
ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 

 الرـو 
 بدؿ ىمزة الوصل قطع مفتوحة بهمزة َأْشُددْ  ْشُددْ ٱ 31
 الهمزة بضم وُأشركو وَأشركو  32
 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء َتمشي إذْ  إذ تَّمشي إْذ َتمشي 40
 بإدغاـ الثاء في التاء فلبثتَّ  فلبْثتَ  40
 جيماؿ في الدىشاـ: بإدغاـ ال قْد ِجئناؾ قد جِّئناؾ قْد ِجئناؾ 47
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  50

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف مع اإلسكاف، إبداؿ 
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 

 ام اإلسكاف للوقف مع الرـو 

 ألف ةاديوز  ،وفتح الهاء ،الميم بكسر ِمَهاداً  َمْهداً  53
 بعدىا

 السماءِ  53
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس اِء السم •السما

 والحاء بفتح الياء فَيسَحتكم فُيسِحتكم 61
 مع التشديد بفتح النوف ِإفَّ  ِإفْ  63
 بدؿ الياء األولى بالتاء ابن ذكواف: ُتَخيَّل ُيَخيَّل  ُيَخيَّل 66

 تَػَلقَّفُ  تَػَلقَّفْ  تَػْلَقفْ  69
القاؼ، ومثلو  وتشديدفتح ىشاـ الالـ 

 ن مع ضم الفاءابن ذكواف لك
 بهمزة استفهاـ ام ىمزة مسهلة ام ألف امنتما ْء َءامنتم 71
اء َجاءنا َجاءنا 72   ابن ذكواف: باإلمالة ناج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس جزاءُ  •ا؛ جز  جزا جزاءُ  76
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أوالءِ  •؛ أوال أوال أوالءِ  84
 الميم بكسر بِملكنا بَملكنا 87
 الميم  بكسر يبنؤِـّ  يبنؤَّ  94
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  98
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أنباءِ  •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  99
 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال قْد َسبق قد سَّبق قْد َسبق 99
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وساءَ  وسا وساءَ  101
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتُّم ملبْثتُ  103
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتُّم لبْثُتم 104
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ْتظَما ؛  تظَمُؤا 119
 ؛ تظموُ  تظمـوْ 

 تظَمُؤا

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
، مضمومة مع ال إبداؿ الهمزة واواً  رـو
 مضمومة مع اإلشماـ  إبداؿ الهمزة واواً 

 ءانائِ  130
؛  ىْ ءانا ؛ ءانا
 ءانائِ  ءانايِ 

وقفاً: لهشاـ تسعة أوجو: خمسة 
القياس، باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إبدالها ياءً 
تسكن  إبدالها ياءً األلف التي قبلها، 

للوقف مع التوسط في األلف التي 
تسكن للوقف مع  إبدالها ياءً قبلها، 

 إبدالها ياءً القصر في األلف التي قبلها، 
في األلف التي قبلها مع رـو  مع القصر 

 كسرة الياء
 األولى اءتبدؿ ال بالياء يأتهم تأتهم 133
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 ( سورة األنبياء 21) 
 

 فاسكإو القاؼ وحذؼ األلف  بضم ُقل رَّبي قَاَؿ رَبي 4
 بعدىاالتي ي الراء مها فادغإالالـ و 

السما ؛  السماءِ  4
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 يوَحى نوِحي 7
ؿ ابدإو  ،وفتح الحاء نوف،بدؿ البالياء 

 الياء األخيرة ألفاً، وال يخفى المنفصل
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  9
 ـ التاء في الظاءبإدغا كانت ظَّػالمة كانْت ظَالمة 11
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السماَء  السما السماءَ  16
 الياء بإسكاف معي معيَ  24

ؿ ابدإو  ،وفتح الحاء نوف،بدؿ البالياء  يوَحى نوِحي 25
 الياء األخيرة ألفاً، وال يخفى المنفصل

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الماءِ  •ا؛ الم الما الماءِ  30

 شيٍء  شيِّ  ؛ شيِ  شيءٍ  30

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ سماَء ال السما السماءَ  32
 الميم بضم ُمتَّ  ِمتَّ  34

ابن ذكواف وجهاف: األوؿ الفتح، والثاني  اكءِ رِ  ؛رََءاؾ  رََءاؾ رََءاؾ 36
 إمالة الراء والهمزة

 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  36
 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في التاء بْل تَأتيهم بل تَّأتيهم بْل تَأتيهم 40
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ستهزئٱولقُد  ستهزئٱولقِد  41
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ياءً  ستهزَئ ٱ ستهزيٱ ستهزَئ ٱ 41
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 44
 وكسر الميمبدؿ الياء، بتاء مضمومة  وال ُتْسِمعُ  وال َيْسَمعُ  45
 ميم مع التشديدالفتح ب الصمَّ  الصمُّ  45
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الدعاءَ  الدعا الدعاءَ  45
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 51
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 60

 لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع َءأَنت  َءاأَنت ؛نتاْ َءا َءأَنت 62
 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص يػػٰػػإبراىيم يػػٰػػإبراىيم 62
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 65
 الفاء دوف تنوين بفتح ُأؼَّ  ُأؼ   67
 كحفصقرأ ابن عامر ىذا الموضع   إبراىيم إبراىيم 69

 أَئِمة أَئِمة  ؛أَائِمة  أَئِمة 73
لهشاـ وجهاف األوؿ تحقيق الهمزتين مع 

 اإلدخاؿ، والثاني كحفص 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وإيتاءَ  وإيتا وإيتاءَ  73

 سوءٍ  سوِّ  ؛سِو  سوءٍ  74

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 

، إسكاف ال واو للوقف، النقل مع الرـو
ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 

إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 
ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 

 الرـو 
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  سوءٍ  سوِّ  ؛سِو  سوءٍ  77

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  81

كة وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حر 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 
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 بحذؼ النوف الثانية وتشديد الجيم ُنجِّي نُنِجي 88

 ؛، مع المدبعد األلف فتوحةبهمزة م َء زكريا زكريا 89
 ووقفًا: لهشاـ االاة اإلبداؿ

 التاء بتشديد فتِّحت فِتحت  96
 (فيهمابإبداؿ الهمزة ألفاً ) ياجوج وماجوج يأجوج ومأجوج 96
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 99
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ  السماءَ  السما السماءَ  104

 للِكَتاب للُكُتب 104
بكسر الكاؼ، وفتح التاء، وزيادة ألف 

 (اإلفرادبعدىا، )ب
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءٍ  •اسو ا ؛ سو  اءٍ سو  109

 ُقل رَّب قَاَؿ َرب 112
 فاسكإو  ،وحذؼ األلف ،القاؼ بضم

 بعدىا التي مها في الراءادغإالالـ و 

 
 ورة الحج( س 22) 

 

 شيٌء  شيُّ  ؛شُي  شيءٌ  1

لهشاـ ستة أوجو وقفاً: نقل حركة الهمزة 
إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، النقل 
، النقل مع اإلشماـ، إبداؿ  مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 

، مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع ا لرـو
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي 

 قبلها فيها مع اإلشماـ
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  5
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الماَء  الما الماءَ  5
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  6

 السماءِ  15
السما ؛ 
 : لهشاـ خمسة القياسوقفاً  السماِء  •السما

 الالـ بكسر لِيَػػقطع ْليَػقطع 15
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  17

نقل حركة وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: 
، الهمزة إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف

 ، إبداؿ الهمزة ياء مع النقل مع الرـو
مع اإلسكاف،  إدغاـ الياء التي قبلها فيها

الياء التي إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ 
 مع الرـو  قبلها فيها

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  18

 ولؤلؤاً  23

 ولؤلؤٍ  وصاًل:
 

لوْ؛ْْؤلْووقفاً: 
ْ؛ْْؤلْو  لوْ ْؤلْولو 

 ولؤلؤٍ 

بكسر التنوين، ووقفاً: لهشاـ أربعة 
إبداؿ مدية،  إبداؿ الهمزة واواً أوجو: 

مكسورة ام تسكن للوقف )  الهمزة واواً 
 ، اإلبداؿ إلى نظري (، التسهيل مع الرـو

 مكسورة مع الرـو  واو

ابن عامر بضم التنوين، ووقفاً: لهشاـ  سواٌء  •سوا ؛ سوا سواءٌ  25
 خمسة القياس

 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إلبراىيم إلبراىيم 26
 الياء ابن ذكواف: بإسكاف بيتيْ  بيتيَ  بيتيَ  26
 الالـ سربك لَِيقضوا ْلَيقضوا 29
 الالـ ابن ذكواف: بكسر ولِػػػُيوفوا ولْػػػُيوفوا ولْػػػُيوفوا 29
 الالـ ابن ذكواف: بكسر ولِػػَيطوفوا ولْػػػَيطوفوا ولْػػَيطوفوا 29
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ حنفاءَ  حنفا حنفاءَ  31

السما ؛  السماءِ  31
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 الهمزة بفتح َأذف ذفأُ  39

لهدمْت  لهدمْت َصوامع 40
 َصوامع

لهدمت 
 صَّوامع

، وال بإدغاـ التاء في الصاد: ابن ذكواف
 يخفى أنو مستثنى من اإلدغاـ عند ىشاـ

 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 43
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّهم أخْذتُهم 44
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّها أخْذتُها 48
 التاء بتشديد قتِّلوا قِتلوا 58
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 بدؿ الياء بالتاء تدعوف يدعوف 62

السما ؛  السماءِ  63
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السماَء  السما السماءَ  65

السما ؛  السماءِ  70
 القياسوقفاً: لهشاـ خمسة  السماِء  •السما

 وكسر الجيم ،التاء بفتح تَػْرِجع تُػْرَجع 76
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 78
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شهداءَ  شهدا شهداءَ  78
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 ( سورة المؤمنون 23) 
 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وراءَ  ورا وراءَ  7
 الظاء وحذؼ األلف إسكافو العين  بفتح َعْظماً  ِعظَاماً  14
 الظاء وحذؼ األلف  وإسكافالعين  بفتح الَعْظم الِعظَاـ 14

السما ؛  السماءِ  18
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ سيناءَ  سينا سيناءَ  20
 بفتح النوف َنسقيكم ُنسقيكم 21

 الماَل ؛  المَلُؤا 24
 المَلُؤا الملوُ ؛  مَلوْ ـال

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً  مضمومة مع الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ  إبداؿ الهمزة واواً 

اء َشا َشاء 24 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 مالة مطلقاً باإل

اء َجا َجاء 27  ج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 الالـ دوف تنوين بكسر كلِّ  كل   27
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم عبدواٱأُف  عبدواٱأِف  32

 المَلُ  مََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلُ  33
 ،إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف: 

 تسهيل الهمزة مع الرـو
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بلقاءِ  •ا؛ بلق بلقا بلقاءِ  33
 الميم بضم ُمتم ِمتم 35

اء َجا َجاء 44 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 النوف وإسكافالهمزة  بفتح َوَأفْ  َوِإفَّ  52
اء َجاءىم َجاءىم 68   باإلمالة ابن ذكواف: ىمج 
اء َجاءىم َجاءىم 70   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
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 وحذؼ األلف ،الراء بإسكاف فخْرج فخَراج 72
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  أنَشأَ  أنَشا أنَشأَ  78
 الهمزة األولى بحذؼ ِإذا َأِءذا 82
 الميم بضم ُمتنا ِمتنا 82
 لهمزتين مع إدخاؿ ألفق ايحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 82
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 85

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  88

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
لهمزة ياء ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ ا

 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

اء َجا َجاء 99 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 بفتح الياء لعليَ  لعلي 100
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تََّخذتُّموىمٱفػ تََّخْذُتموىمٱفػ 110
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتُّم لبْثُتم 112
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتُّم لبْثُتم 114

 
 

 ( سورة النور 24) 
 

 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 1
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شهداءَ  شهدا شهداءَ  4

 شهداءُ  6
ا ؛ شهد
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس شهداءُ  •اشهد

 فتح العينب أربعَ  أربعُ  6
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 ويدَرُؤا 8
ْويدرَا ؛ 

؛  َروْ ويد
 ويدَروُ 

 ويدَرُؤا

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً  مضمومة مع الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ  إبداؿ الهمزة واواً 

 بضم التاء والخامسةُ  والخامسةَ  9
اء َجاءو َجاءو 11   ابن ذكواف: باإلمالة وج 

 امِرئٍ  امريِ  ؛امِري  امِرئٍ  11

 إبدالها ياءً وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: 
 ،  إبدالها ياءً ساكنة، التسهيل مع الرـو

مكسورة ام تسكن للوقف )نظري(، 
 مكسورة مع الرـو إبدالها ياءً 

 سينىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال إْذ َسمعتموه إذ سَّمعتموه إْذ َسمعتموه 12
اء َجاءو َجاءو 13   ابن ذكواف: باإلمالة وج 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شهداءَ  شهدا شهداءَ  13

 بالشهداءِ  13
ا ؛ بالشهد
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بالشهداءِ  •ابالشهد

 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء إْذ تَلقونو إذ تَّلقونو إْذ تَلقونو 15
 سينىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال إْذ َسمعتموه معتموهإذ سَّ  إْذ َسمعتموه 16

 بالفحشاءِ  21
؛  بالفحشا
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بالفحشاءِ  •ابالفحش

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  21
 بكسر الباء  بُِيوتكمبُِيوتاً ؛  بُػُيوتاً ؛ بُػُيوتكم 27
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 27
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 28
 بكسر الباء  بُِيوتاً  بُػُيوتاً  29
 كسر الجيمب :ابن ذكواف ِجُيوبهن ُجُيوبهن  ُجُيوبهن 31
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 ءاباِء ؛ أبناِء ؛ النساءِ  31

[  •ا]ءابا ؛ ءاب
[؛ •ا]أبنا ؛ أبن

]النسا ؛ 
 [•االنس

ءاباِء ؛ أبناِء ؛ 
 ة القياسوقفاً: لهشاـ خمس النساءِ 

 ، وتفخيم الراء جليفتح الراءب غيرَ  غيِر  31
 بضم الهاء أَيُّػػػوُ  أَيُّوَ  31
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ فقراءَ  فقرا فقراءَ  32
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الب اءِ  •ا؛ الب  الب ا الب اءِ  33

 إكَراىهن إكَراىهن 33
إكَراىهن ؛ 

 لفتح واإلمالةابن ذكواف وجهاف: ا إكر اىهن

 يضيءُ  يضيُّ  ؛يضُي  يضيءُ  35

نقل حركة وقفاً: لهشاـ ستة أوجو: 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، النقل مع الياء للوقف ، النقل مع الرـو
اإلشماـ، اإلبداؿ مع اإلدغاـ ام 

 ، اإلسكاف، اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع الرـو
 اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع اإلشماـ

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  35

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  35

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 

 اـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو مع إدغ
 بكسر الباء  بُِيوتٍ  بُػُيوتٍ  36
 فتح الباء مع التشديدب يسبَّح يسبِّح  36
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وإيتاءِ  •ا؛ وإيت وإيتا وإيتاءِ  37
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  38
اء َجاءه َجاءه 39   مالةابن ذكواف: باإلِهج 
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السما ؛  السماءِ  43
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً( 43
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ماءٍ  •ا؛ م ما ماءٍ  45
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  45

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  45

اً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة وقف
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 اـ خمسة القياسوقفاً: لهش يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  46

  ؛ويتَِّقِو  ويتػَّْقوِ  52
  ےويتَِّقوِ 

  ےويتَِّقوِ 
القاؼ والهاء مع الصلة، ولهشاـ  بكسر

كسر القاؼ والهاء دوف   ىو:وجو آخر 
 صلة وىو المقدـ

 بدؿ التاءبالياء  يحسبن تحسبن 57

 العشاءِ  58
؛  العشا
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس العشاءِ  •االعش

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساءِ  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 60

بُػُيوِت  ؛بُػُيوتكم  61
 بُػُيوتاً  ؛)الثمانية( 

 بكسر الباء  ُيوتاً بِ  ؛ُيوِت ؛ بِ بُِيوتكم 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ دعاءَ  دعا دعاءَ  63

؛   كدعا كدعاءِ  63
 •اكدع

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس كدعاءِ 

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  64
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 ( سورة الفرقان 25) 
 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  2

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
همزة ياء ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ ال

 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

ابن و ، ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيمِاءوفقْدِجِ  فقد جَّاءو فقْد َجاءو 4
 : باإلمالةذكواف

تخلص من التقاء الساكنين ىشاـ:  نظرٱمسحوراً  نظرٱمسحوراً  نظرٱمسحوراً  8-9
 بالضم

اء َشا َشاء 10 بداؿ، وابن ذكواف: وقفاً: لهشاـ االاة اإل ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 الالـ بضم ويجعلُ  ويجعلْ  10
 (فيهما) بدؿ الياءبالنوف  فنقوؿ ؛نحشرىم  فيقوؿ ؛يحشرىم  17

 َءأَنتم َءاأَنتم ؛نتماْ َءا َءأَنتم 17
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 17
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  18
 األولى بدؿ التاء بالياء يستطيعوف تستطيعوف 19
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 الشين بتشديد تشَّقَّق تَشقَّق 25

 السماءُ  25
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ  •السما

 بإدغاـ الذاؿ في التاء تََّخذتُّ ٱ ْذتُ تَّخَ ٱ 27

اءين إذ جَّاءني إْذ َجاءني 29 ِإْذِج 
وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال
 ذكواف: باإلمالة

؛ دغاـ، وال يخفى اإلفتحالوصاًل: بتنوين  ػػػبػػػٰ واموداً وأصح ػػػبػػػٰ واموَدْا وأصح 38
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

 السوءِ  السوِّ  ؛ السوِ  السوءِ  40

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 

ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 
 الرـو 

 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  41

اء َشا َشاء 45 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 بدؿ الباء بالنوف نشراً  بشراً  48

 السماءِ  48
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 الصادىشاـ: بإدغاـ الداؿ في  ولقْد َصرفناه ولقد صَّرفناه ولقْد َصرفناه 50
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الماِء  •ا؛ الم الما الماءِ  54

اء َشا َشاء 57  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 60

 ؛وزَادىم   وزَادىم وزَادىم 60
 ادىموزِ 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة
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السما ؛  ماءِ الس 61
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 وكسر التاء بضم الياء؛ يُػْقِتروا يَػْقُتروا 67
 العين وضم الفاء وتشديداأللف  بحذؼ ُيَضعَّفُ  ُيَضاَعفْ  69
 الداؿ بضم ويخلدُ  ويخلدْ  69
 الهاء دوف صلة بكسر فيوِ  ے فيوِ  69

؛  يعبَـوْ يعَبا ؛  يعبَػُؤا 77
 يعبَػوُ 

 يعبَػُؤا

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً  مضمومة مع الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ  إبداؿ الهمزة واواً 

 

 ( سورة الشعراء 26)  
 

 ألفاً  وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة نَشأْ  نَشا نَشأْ  4

السما ؛  السماءِ  4
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 
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؛  وْ أنبا ؛أنبا  ُؤاػػػػٰ  ػأنب 6
 ُؤاػػػػٰ  ػأنب أنباوُ 

خمسة القياس، باإلضافة  لهشاـ وقفاً:
 اإلبداؿ إلى واوإلى سبعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف 
تسكن  اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها، 

للوقف مع التوسط في األلف التي 
تسكن للوقف  اإلبداؿ إلى واوقبلها، 

اإلبداؿ مع القصر في األلف التي قبلها، 
،  إلى واو اإلبداؿ مع القصر مع الرـو
تسكن للوقف مع اإلشباع في  إلى واو

اإلبداؿ األلف التي قبلها مع اإلشماـ، 
تسكن للوقف مع التوسط في  إلى واو

اإلبداؿ مع اإلشماـ، األلف التي قبلها 
تسكن للوقف مع القصر في  إلى واو

 األلف التي قبلها مع اإلشماـ

 بإدغاـ الثاء في التاء ولبثتَّ  ولبْثتَ  18
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تََّخذتَّ ٱ تََّخْذتَ ٱ 29

 بشيٍء  بشيِّ  ؛بشِي  بشيءٍ  30

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
ها ام إسكاف الهمزة إلى الياء مع حذف

، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بيضاءُ  •ا؛ بيض بيضا بيضاءُ  33

 للملِ  •للمال؛  للمال للملِ  34
، إبداؿ الهمزة ألفاً فاً: لهشاـ وجهاف وق

 تسهيل الهمزة مع الرـو

 َأْرِجْئوِ  و َأْرِجْئوُ  َأْرِجوْ  36
بهمزة ساكنة وضم الهاء مع  :ىشاـ
بهمزة ساكنة وكسر  ابن ذكواف:الصلة، و 

 الهاء دوف صلة
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 39
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اء َجا َجاء 41 ة اإلبداؿ، وابن ذكواف: وقفاً: لهشاـ االا ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 حقق ىشاـ الهمزتين مع إدخاؿ ألف أَِئن أَاِئن أَِئن 41
 القاؼ وتشديدالالـ  بفتح تَػَلقَّفُ  تَػْلَقفُ  45
 ألف امبهمزة استفهاـ ام ىمزة مسهلة  امنتما ْءَ  َءامنتم 49
 هشاـ خمسة القياسوقفاً: ل ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 54
 حذؼ ىشاـ األلف حاذروف حذروف حاذروف 56
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوف وُعُيوف وُعُيوف 57
 الياء بإسكاف معيْ  معيَ  62
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  نَبأَ  نَبا نَبأَ  69
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 69
 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء إْذ َتدعوف دعوفإذ تَّ  إْذ َتدعوف 72
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 92
 الياء بإسكاف معيْ  معيَ  118
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوف وُعُيوف وُعُيوف 134
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءٌ  •سوا ؛ سوا سواءٌ  136
 التاء في الثاءبإدغاـ  كذبت اَّمود كذبْت اَمود 141
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوف وُعُيوف وُعُيوف 147
 بكسر الباء  بُِيوتاً  بُػُيوتاً  149

 بسوءٍ  بسوِّ  ؛بسِو  بسوءٍ  156

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

م إدغاـ الواو التي ا إبداؿ الهمزة واواً 
إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 

ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 
 الرـو 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ فساءَ  فسا فساءَ  173
 وفتح التاء ،وحذؼ الهمزة ،الالـ بفتح لَيكةَ  ْلَئيكةِ  176
 القاؼ بضم بالُقسطاس بالِقسطاس 182
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 السين بإسكاف ْسفاً كِ  ِكَسفاً  187

السما ؛  السماءِ  187
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 الزاي بتشديد نزَّؿ نَزؿ 193
 الحاء والنوف بفتح الروَح األمينَ  الروُح األمينُ  193
 بالتاء بدؿ الياء تكن  يكن  197
 التنوين بضم ءايةٌ  ءايًة  197

 ُؤاػػػػٰ  ػعلم 197
  ؛علما 
؛  وْ اعلم

 علماوُ 
 ُؤاػػػػٰ  ػعلم

خمسة القياس، باإلضافة إلى  لهشاـ وقفًا:
تسكن  اإلبداؿ إلى واوسبعة الرسم وىي: 

للوقف مع اإلشباع في األلف التي قبلها، 
تسكن للوقف مع التوسط  اإلبداؿ إلى واو

 اإلبداؿ إلى واوفي األلف التي قبلها، 
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 

،  اإلبداؿ إلى واوقبلها،  مع القصر مع الرـو
تسكن للوقف مع اإلشباع  اإلبداؿ إلى واو

اإلبداؿ في األلف التي قبلها مع اإلشماـ، 
تسكن للوقف مع التوسط في  إلى واو

اإلبداؿ إلى األلف التي قبلها مع اإلشماـ، 
تسكن للوقف مع القصر في األلف  واو

 التي قبلها مع اإلشماـ
اء ءىمَجا َجاءىم 206   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 

 بريءٌ  بريُّ  بريءٌ  216

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: 
مع  ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلسكاف، 
، اإلبداؿ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 مع اإلدغاـ مع اإلشماـ
 الواو األولىبدؿ  بالفاء فتوكل وتوكل 217

 والشعراءُ  224
؛  والشعرا
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والشعراءُ  •اوالشعر 
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 ( سورة النمل 27) 
 

 سوءُ  سوُّ  ؛سُو  سوءُ  5

نقل حركة وقفاً: لهشاـ ستة أوجو: 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 

، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو
ام  مزة واواً إبداؿ اله، النقل مع اإلشماـ

، إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع اإلسكاف
ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 

 ،  إبداؿ الهمزة واواً قبلها فيها مع الرـو
ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع 

 اإلشماـ
 الباء دوف تنوين بكسر بشهابِ  بشهابٍ  7
اء َجاءىا َجاءىا 8   ابن ذكواف: باإلمالة ىاج 
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اىاءِ رِ  ؛رََءاىا  رََءاىا رََءاىا 10

 سوءٍ  سوِّ  ؛سِو  سوءٍ  11

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
إبداؿ الهمزة سكاف، قبلها فيها مع اإل

ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 
 الرـو 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ بيضاءَ  بيضا بيضاءَ  12

 سوءٍ  سوِّ  ؛سِو  سوءٍ  12

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  مزة واواً إبداؿ اله
إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 

ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 
 الرـو 

اء َجاءتهم َجاءتهم 13  ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  16

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 الياء ابن ذكواف: بإسكاف مالي ماليَ  ماليَ  20
 الكاؼ بضم فمُك  فمَك  22

[ ا ْـػسبػ؛  سبػػا] بنبػػإٍ ؛  سبػػإٍ  22
 [ا ْـػ؛بنب بنبػػا؛ ]

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف  بنبػػإٍ ؛  سبػػإٍ 
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  23
 النقل مع اإلسكاف :لهشاـوقفاً  الخْبءَ  الخب الخْبءَ  25
 (فيهما) بدؿ التاءياء بال ما يخفوف وما يعلنوف ما تخفوف وما تعلنوف 25

الهاء مع الصلة، ولهشاـ وجو  بكسر  ےفألِقوِ  ےفألِقوِ ؛ فألِقِو  فألِقوْ  28
 آخر كسر الهاء دوف صلة

29- 
ْالماَل ؛  المَلُؤا 32

 المَلُؤا ؛ الملوُ  مَلوْ ـال

إبداؿ الهمزة لهشاـ خمسة أوجو:  وقفاً:
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً  مضمومة مع الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ  إبداؿ الهمزة واواً 

اء َجا َجاء 36 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 مطلقاً الياء  بحذؼ ءاتافِ  ءاتانيَ  36

 الماَل ؛  المَلُؤا 38
 المَلُؤا ؛ الملوُ  مَلوْ ـال

، إبداؿ الهمزة ألفاً هشاـ خمسة وقفاً: ل
 ، إبداؿ الهمزة تسهيل الهمزة مع الرـو

إبداؿ مضمومة تسكن للوقف،  واواً 
،  الهمزة واواً  إبداؿ مضمومة مع الرـو

 مضمومة مع اإلشماـ  الهمزة واواً 
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اهءِ رِ  ؛رََءاه  رََءاه رََءاه 40
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 ؛كرشاْ َءا َءَأشكر 40
 َءاَأشكر

لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءَأشكر 
 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

اء َجاءت َجاءت 42   ابن ذكواف: باإلمالة تج 
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 42
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 44
 لساكنين بالضمتخلص من التقاء ا عبدواٱأُف  عبدواٱأِف  45
 الميم وفتح الالـ بضم ُمْهَل  َمْهِل  49
 الهمزة بكسر ِإنا أَنا 51
 بكسر الباء  مبُِيوته بُػُيوتهم 52

 أَئِنكم 55
 ؛أَائِنكم 
 أَئِنكم أَئِنكم

لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزتين 
 مع اإلدخاؿ، والثاني كحفص

 هشاـ خمسة القياسوقفاً: ل النساءِ  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 55
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 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ فساءَ  فسا فساءَ  58
 بدؿ الياء بالتاء تشركوف يشركوف 59

السما ؛  السماءِ  60
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 ٰػوػَأِءل  ٰػوػَأِءل ؛ ٰػوػِءلاأَ  ٰػوػَأِءل 60
لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزتين 

ؿ وىو المقدـ، والثاني  مع اإلدخا
 كحفص

 ٰػوػَأِءل  ٰػوػَأِءل ؛ ٰػوػِءلاأَ  ٰػوػَأِءل 61
لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزتين 
مع اإلدخاؿ وىو المقدـ، والثاني  

 كحفص

 ٰػوػَأِءل  ٰػوػَأِءل ؛ ٰػوػِءلاأَ  ٰػوػَأِءل 62
لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزتين 

ي  مع اإلدخاؿ وىو المقدـ، والثان
 كحفص

 السوءَ  السوّ  ؛السو  السوءَ  62

وقفاً: لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام إسكاف 

ام  إبداؿ الهمزة واواً الواو للوقف، 
 إدغاـ الواو التي قبلها فيها

 االاة اإلبداؿ هشاـوقفاً: ل خلفاءَ  خلفا خلفاءَ  62

 :ىشاـ، و بتشديد الذاؿ ابن ذكواف: فتذَّكَّرو  يذَّكَّروف تذَكَّروف 62
 بالياء وتشديد الذاؿ

 بدؿ الباءبالنوف  نشراً  بشراً  63

 ٰػوػَأِءل  ٰػوػَأِءل ؛ ٰػوػِءلاأَ  ٰػوػَأِءل 63
لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزتين 
مع اإلدخاؿ وىو المقدـ، والثاني  

 كحفص
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 يبَدُؤا 64
ْ؛ْ يبَداْ؛ْيبَدو 

 يبَدُؤا يبدوْ 

إبداؿ الهمزة هشاـ خمسة أوجو: وقفاً: ل
، الهمزة ، تسهيل ألفاً  إبداؿ مع الرـو

مضمومة ام اإلسكاف  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً للوقف،  مع الرـو

إشماـ ) مع اإلشماـ إبداؿ الهمزة واواً 
 (الضمة

السما ؛  السماءِ  64
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 ٰػوػَأِءل  ٰػوػَأِءل ؛ ٰػوػلءِ اأَ  ٰػوػَأِءل 64
لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزتين 
مع اإلدخاؿ وىو المقدـ، والثاني  

 كحفص
 حقق ىشاـ الهمزتين مع إدخاؿ ألف َأِءذا أَاِءذا َأِءذا 67

 ِإنػََّنا أَئِنَّػا 67
مكسورة ام نوف مشددة ام نوف  بهمزة

 مفتوحة مخففة

السما ؛  السماءِ  75
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس اِء السم

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الدعاءَ  الدعا الدعاءَ  80
 الهمزة بكسر ِإفَّ  َأفَّ  82
اء َجاءو َجاءو 84   ابن ذكواف: باإلمالة وج 

اء َشا َشاء 87 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

، وال وضم التاء ،لف بعد الهمزةأ بزيادة َءاُتوه أَتَػْوه 87
 يخفى أّف الواو تصبح مدية

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  88

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ة ياء ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمز 

 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 
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 بدؿ التاء بالياء ىشاـ: تفعلوف يفعلوف تفعلوف 88

اء َجا َجاء 89 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 وكسر الميم ،العين دوف تنوين بكسر فزِع يوِمِئذٍ  فزٍع يوَمِئذٍ  89

اء َجا َجاء 90 : لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: وقفاً  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في التاء ىْل ُتجزوف ىل تُّجزوف ىْل ُتجزوف 90

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  91

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها الهمزة يا
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 
 ( سورة القصص 28) 

  

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  نبَػإِ  اْ نبَْنبَػا ؛  نبَػإِ  3
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 ةأَئِم أَئِمة  ؛أَائِمة  أَئِمة 5
لهشاـ وجهاف: تحقيق الهمزتين مع 
إدخاؿ ألف وىو المقدـ، والثاني  

 كحفص

اءو وَجا وَجاء 20  ج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  المل المال الملَ  20
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ تلقاءَ  تلقا تلقاءَ  22
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ سواءَ  سوا اءَ سو  22
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ماءَ  ما ماءَ  23
 وضم الداؿ بفتح الياء، َيْصُدر ُيْصِدر 23
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الرعاءُ  •ا؛ الرع الرعا الرعاءُ  23
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اءف فَجاءتو فَجاءتو 25   ابن ذكواف: باإلمالةِتوج 

؛  استحيا استحياءٍ  25
 •ااستحي

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس استحياءٍ 

اء َجاءه َجاءه 25   ابن ذكواف: باإلمالةِهج 

 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل:  أبتِ ػػػٰ ػػي 26
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

اء َشا َشاء 27  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 قاً باإلمالة مطل
 بفتح الياء لعليَ  لعلي 29
 الجيم بكسر ِجذوة َجذوة 29

 شاطئِ  30
شاطي ؛ 

؛  شاِطـىْ 
 شاطيِ 

 شاطئِ 

 إبدالها ياءً وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: 
 ،  إبدالها ياءً ساكنة، التسهيل مع الرـو
، ؛نظري  ؛مكسورة ام تسكن للوقف 

 مكسورة مع الرـو إبدالها ياءً 

لراء لمالة واإلابن ذكواف وجهاف: الفتح  اىاءِ رِ  ؛اىا  رَءَ  رََءاىا رََءاىا 31
 والهمزة

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ بيضاءَ  بيضا بيضاءَ  32

 سوءٍ  سوِّ  ؛سِو  سوءٍ  32

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  واً إبداؿ الهمزة وا
إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 

ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 
 الرـو 

 الراء بضم الرُّىب الرَّىب 32
 بإسكاف الياء وصالً  معيْ  معيَ  34
 ، وال تخفى القلقلةالقاؼبإسكاف  يصدْقني يصدقُني 34
اء َجاءىم َجاءىم 36   باإلمالة ابن ذكواف: ىمج 
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اء َجا َجاء 37 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  المَلُ  مََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلُ  38
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 بفتح الياء لعليَ  لعلي 38

 أَئِمة أَئِمة  ؛أَائِمة  أَئِمة 41
هاف: تحقيق الهمزتين مع لهشاـ وج

إدخاؿ ألف وىو المقدـ، والثاني  
 كحفص

اء َجاءىم َجاءىم 48   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 وكسر الحاء ،السين وبعدىا ألف بفتح َساِحراف ِسْحراف 48
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  56

57- 
 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  60

بعة أوجو: نقل حركة وقفاً: لهشاـ أر 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 63
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 64
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس األنباءُ  •األنبا ؛ األنبا األنباءُ  66
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  68
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بضياءٍ  •ابضيا ؛ بضي بضياءٍ  71

 لتُنوأُ  لتنُػوُّ  ؛تنُػُو ل لتُنوأُ  76

نقل حركة وقفاً: لهشاـ ستة أوجو: 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 

، إسكاف الواو للوقف ، النقل مع الرـو
ام  إبداؿ الهمزة واواً النقل مع اإلشماـ، 

مع اإلسكاف،  إدغاـ الواو التي قبلها فيها
، اإلبداؿ  اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع الرـو

 ع اإلشماـمع اإلدغاـ م
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  82
 الخاء وكسر السين بضم لُخِسف لَخَسف 82

اء َجا َجاء )معاً( 84 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

اء َجا َجاء 85 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  88

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 
 سورة العنكبوت ( 29) 

 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ساَء  سا ساَء  4
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ لقاءَ  لقا لقاءَ  5

اء َجا َجاء 10  ج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  12

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
مع حذفها ام إسكاف  الهمزة إلى الياء

، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 
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 يبِدي ؛  يبِدئُ  19
 ؛ يبديُ  يبِدىْ 

 يبِدئُ 

وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ ياء م دية، التسهيل مع الرـو

الهمزة ياء مضمومة ام اإلسكاف للوقف 
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 
ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  مضمومة مع الرـو

 مضمومة مع اإلشماـ
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  بَدأَ  بَدا بَدأَ  20

ْينشي ؛  ينشئُ  20

 ينشئُ  ؛ ينشيُ  ينشـىْ 

وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ياء مدية، التسهيل مع الرـو

الهمزة ياء مضمومة ام اإلسكاف للوقف 
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 

ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء مع 
، إبداؿ الهمزة ياء مع اإلشماـ  ؛الرـو

 .؛إشماـ الضمة 

 شيٍء  يِّ ش ؛شِي  شيءٍ  20

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •شايشا ؛ ي يشاُء )معاً( 21

السما ؛  السماءِ  22
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 بإدغاـ الذاؿ في التاء تََّخذتُّمٱ تََّخْذُتمٱ 25
 الفتح بتنوين مودةً  مودةَ  25
 فتح النوفب بيَنكم بيِنكم 25
 خاؿ ألفحقق ىشاـ الهمزتين مع إد أَئِنكم أَائِنكم أَئِنكم 29
اء َجاءت َجاءت 31   ابن ذكواف: باإلمالة تج 
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 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  31
اء َجاءت َجاءت 33   ابن ذكواف: باإلمالة تج 

 ءْ يسْ  يْ سْ ْيْ؛سْ  ِسيَء  33

نقل ، ولهشاـ وقفًا: ينإشماـ كسرة السب
 حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ام

إبداؿ الهمزة ياء ، إسكاف الياء للوقف
مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ام 

 اإلسكاف للوقف
 د الزاييشدتو األولى؛  بفتح النوف منَػزِّلوف منزِلوف 34

السما ؛  السماءِ  34
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

خفاء جلي؛ ، واإلفتحالوصاًل: بتنوين  واموداً َوقد واموَدْا َوقد 38
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

ابن و ، ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيمِاءىمولقْدِجِ  ولقد جَّاءىم ولقْد َجاءىم  39
 : باإلمالةذكواف

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  41
 بكسر الباء  ِبُيوتال البُػُيوت 41
 بدؿ الياءبالتاء  تدعوف يدعوف 42

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  42

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 الفحشاءِ  45
؛  الفحشا
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الفحشاءِ  •االفحش
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 47
اءـل لَجاءىم لَجاءىم 53   ابن ذكواف: باإلمالةِىمج 
 بدؿ الياء بالنوف ونقوؿ ويقوؿ  55
 بفتح الياء أرضيَ  أرضي 56
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •شا ؛ يشاي يشاءُ  62

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  62

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 

 الياء التي قبلها فيها مع الرـو  مع إدغاـ

السما ؛  السماءِ  63
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

اء َجاءه َجاءه 68   ابن ذكواف: باإلمالةِهج 
 

 ( سورة الروم 30) 
 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  5

 بلقائِ  8
؛  ىْ بلقا ؛ بلقا
 بلقائِ  بلقايِ 

هشاـ تسعة أوجو: خمسة وقفاً: ل
القياس، باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إبدالها ياءً 
تسكن  إبدالها ياءً األلف التي قبلها، 

للوقف مع التوسط في األلف التي 
تسكن للوقف مع  إبدالها ياءً قبلها، 

 إبدالها ياءً القصر في األلف التي قبلها، 
لتي قبلها مع رـو  في األلف امع القصر 

 كسرة الياء
اءو وَجاءتهم وَجاءتهم 9   ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
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 يبَدُؤا 11
ْ؛ْ يبَداْ؛ْيبَدو 

 يبَدُؤا يبدوْ 

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، الهمزة ، تسهيل ألفاً  إبداؿ مع الرـو

مضمومة ام اإلسكاف  الهمزة واواً 
، مع ا إبداؿ الهمزة واواً للوقف،  لرـو

إشماـ ) مع اإلشماـ إبداؿ الهمزة واواً 
 (الضمة

 ُؤاػػػػٰ  ػشفع 13
  ؛شفعا 
؛  وْ شفعا

 شفعاوُ 
 ُؤاػػػػٰ  ػشفع

خمسة القياس،  وجهاً: 12وقفاً: لهشاـ 
اإلبداؿ باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إلى واو
 اإلبداؿ إلى واواأللف التي قبلها، 

مع التوسط في األلف  تسكن للوقف
تسكن  اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها، 

للوقف مع القصر في األلف التي قبلها، 
،  اإلبداؿ إلى واو مع القصر مع الرـو
مع اإلشباع في األلف  اإلبداؿ إلى واو

 اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها مع اإلشماـ، 
مع التوسط في األلف التي قبلها مع 

مع القصر في  اإلبداؿ إلى واواإلشماـ، 
 األلف التي قبلها مع اإلشماـ

 ولقائِ  16
 ولقا ؛ 

؛  ىْ ولقا
 ولقايِ 

 ولقائِ 

وقفاً: لهشاـ تسعة أوجو: خمسة 
القياس، باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إبدالها ياءً 
تسكن  إبدالها ياءً األلف التي قبلها، 

للوقف مع التوسط في األلف التي 
تسكن للوقف مع  إبدالها ياءً لها، قب

 إبدالها ياءً القصر في األلف التي قبلها، 
في األلف التي قبلها مع رـو  مع القصر 

 كسرة الياء
 (فيهما)الياء  بإسكاف المْيتَ  ؛المْيِت  الميِّتَ  ؛الميِِّت  19
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؛ ُتْخَرجوف  ُتْخَرجوف ُتْخَرجوف 19
 َتْخُرجوف

 األوؿ كحفص، :ابن ذكواف وجهاف
 والثاني بفتح التاء وضم الراء

 التي قبل الميم الالـ بفتح للعاَلمين للعاِلمين 22

السما ؛  السماءِ  24
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 السماءُ  25
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ  •السما

ْ؛ْ يبَدُؤا 27 يبَداْ؛ْيبَدو 
 يبدوْ 

 يبَدُؤا

إبداؿ الهمزة خمسة أوجو:  وقفاً: لهشاـ
، الهمزة ، تسهيل ألفاً  إبداؿ مع الرـو

مضمومة ام اإلسكاف  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً للوقف،  مع الرـو

إشماـ ) مع اإلشماـ إبداؿ الهمزة واواً 
 (الضمة

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شركاءَ  شركا شركاءَ  28
 لهشاـ خمسة القياسوقفاً:  سواءٌ  •سوا ؛ سوا سواءٌ  28
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  37

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  40

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
قف، إبداؿ الهمزة ياء ام اإلسكاف للو 

 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 
اءف فَجاءوىم فَجاءوىم 47   ابن ذكواف: باإلمالةِوىمج 

 السماءِ  48
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

  ؛ِكْسفاً  ِكَسفاً  48
 ِكَسفاً 

السين، ولهشاـ وجو آخر وىو  بإسكاف ِكْسفاً 
 )كحفص( فتح السين

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  48
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  50

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
الهمزة ياء ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ 

 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الدعاءَ  الدعا الدعاءَ  52
 الضاد فيها بضم ُضعفاً  ؛ُضعٍف )معاً(  عفاً ؛ ضعٍف )معاً( ض 54
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  54
 لتاءبإدغاـ الثاء في ا لبثتُّم لبْثُتم 56
 بدؿ الياء بالتاء تنفع ينفع 57
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال ولقد ضَّربنا ولقْد َضربنا 58

 
 ( سورة لقمان 31) 

 
 الذاؿ بضم ويتخُذىا ويتخَذىا 6
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  6

 السماءِ  10
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 ص من التقاء الساكنين بالضمتخل شكرٱأُف  شكرٱأِف  12
 بكسر الياء األخيرة ػػػبُػَنيِّ يَػػػٰ  ػػػبُػَنيَّ يَػػػٰ  13
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم شكرٱأُف  شكرٱأِف  14
 بكسر الياء األخيرة ػػػبُػَنيِّ يَػػػٰ  ػػػبُػَنيَّ يَػػػٰ  16
 بكسر الياء األخيرة ػػػبُػَنيِّ يَػػػٰ  ػػػبُػَنيَّ يَػػػٰ  17

 نِْعَمةً  َعَموُ نِ  20
وتاء مربوطة منونة بالفتح  ،العين بإسكاف

 واإلخفاء جلي )على اإلفراد(؛ بدؿ الهاء
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 21
 بدؿ الياءبالتاء  تدعوف يدعوف  30
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 ( سورة السجدة 32) 
 

 السماءِ  5
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  7

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 الالـ سكافبإ خْلقو خَلقو 7
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  بدأَ  بدا بدأَ  7
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ماءٍ  •ا، م ما ماءٍ  8
 ىمزة االستفهاـ بحذؼ ِإذا َأِءذا 10
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 10
 ياسوقفاً: لهشاـ خمسة الق بلقاءِ  •ا؛ بلق بلقا بلقاءِ  10
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ لقاءَ  لقا لقاءَ  14
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 20

 أَئِمة أَئِمة  ؛أَائِمة  أَئِمة 24
لهشاـ وجهاف: تحقيق الهمزتين مع 
إدخاؿ ألف وىو المقدـ، والثاني  

 كحفص
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الماَء  الما الماءَ  27

 
 رة األحزاب( سو  33) 

 

 الظاء وفتح الراء وتشديدالتاء  بفتح َتظَّاَىروف ُتظَاِىروف 4
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 7

اءإْذ  إذ جَّاءتكم إْذ َجاءتكم  9 وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال تكم ج 
 ذكواف: باإلمالة
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اءإْذ  إذ جَّاءوكم إْذ َجاءوكم  10 وابن ، جيمـ: بإدغاـ الذاؿ في الىشا وكم ج 
 ذكواف: باإلمالة

 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في الزاي وإْذ زَاغت وإذ زَّاغت وإْذ زَاغت 10
 مطلقاً األلف  بإابات الظنونا الظنونا 10
 األولى الميم بفتح َمقاـ ُمقاـ 13
 بكسر الباء  نابُِيوت بُػُيوتنا 13

اء َجا َجاء 19  ج 
اإلبداؿ، وابن ذكواف:  وقفاً: لهشاـ االاة

 باإلمالة مطلقاً 
 الهمزة بكسر ِإسوة ُأسوة 21
 لراء والهمزة وقفاً ل ابن ذكواف: باإلمالةِر ء ا رََءا رََءا 22

 زَادىم زَادىم 22
 ؛زَادىم 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة ادىمزِ 

اء َشا َشاء 24 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 مالة مطلقاً باإل

 العين بضم الرُُّعب الرُّْعب 26

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  27

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 

 غاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو مع إد
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ نساءَ ػػػػٰ يػػ نساػػػػٰ يػػ نساءَ ػػػػٰ يػػ 30

 ،وحذؼ األلف بدؿ الياء،بالنوف  ُنَضعِّفْ  ُيَضاَعفْ  30
 ىاكسر ع  د العين ميشدتو 

 باءالفتح ب العذابَ  العذابُ  30
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 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ نساءَ ػػػػٰ يػػ نساػػػػٰ يػػ نساءَ ػػػػٰ يػػ 32
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساءِ  •سانسا ؛ النال ساءِ نال 32
 ، وترقيق الراء جليكسر القاؼب وِقرف وَقرف 33
 بكسر الباء  نبُِيوتك بُػُيوتكن 33
 بكسر الباء  نبُِيوتك بُػُيوتكن 34
 بدؿ الياء بالتاء ابن ذكواف: تكوف يكوف يكوف 36
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال فقد ضَّل فقْد َضل 36
 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء وإْذ تَقوؿ وإذ تَّقوؿ وإْذ تَقوؿ 37
 التاءبكسر  وخاتِم وخاَتم 40
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  40
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أفاءَ  أفا أفاءَ  50

 ؛  يترج ترجي 51

 يُ ؛ ترج ترجيْ 
 ترجئُ 

، أبدؿ ابن عامر الياء ىمزة مضمومة
ولهشاـ وقفاً خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ياء مدية، التسهيل مع الرـو

الهمزة ياء مضمومة ام اإلسكاف للوقف 
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 
ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  مضمومة مع الرـو

 مة باإلشماـمضمو 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس تشاءُ  •ا؛ تشتشا  تشاُء )معاً( 51
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس النساءُ  •سانسا ؛ النال ساءُ نال 52

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  52

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، إ بداؿ الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 بكسر الباء  بُِيوت بُػُيوت 53
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 : باإلمالةىشاـ إنَاهِاهإنِ  إنَاه 53
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وراءِ  •ا؛ ور  ورا وراءِ  53

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  54

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أبناءِ  •ا؛ أبن أبنا )معاً(أبناِء  55
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  55
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ونساءِ  •ساونسا ؛ ون ساءِ ون 59
 مطلقاً ت األلف ااببإ الرسوال الرسوال 66
 وكسر التاء بعد الداؿ، ألف بزيادة ساَداتِنا ساَدتَنا 67
 مطلقاً ت األلف ااببإ لسبيالا السبيال 67
 بدؿ الباء بالثاء كثيراً  كبيراً  68

 
 ( سورة سبأ 34) 

 

السما ؛  السماءِ  2
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 الميم بضم عالمُ  عالمِ  3
 التنوين بكسر أليمٍ  أليمٌ  5

السما ؛  )معاً( السماءِ  9
 ياسوقفاً: لهشاـ خمسة الق السماِء  •السما

 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  نَشأْ  نَشا نَشأْ  9
 السين بإسكاف ِكْسفاً  ِكَسفاً  9
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  13
 الهمزة ابن ذكواف: بإسكاف منَسْأتو منَسأَتو منَسأَتو 14
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، لهمزة ألفاً إبداؿ اوقفاً: لهشاـ وجهاف:  لسَبإٍ ْاْ لسَباْ؛ْلسبَْ لسَبإٍ  15
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 السين وألف بعدىا وكسر الكاؼ بفتح مَساِكنهم مْسَكنهم 15

 وشيٍء  وشيِّ  ؛وشِي  وشيءٍ  16

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

قبلها فيها الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

وفتح الزاي، وضم  بدؿ النوف،بالياء  ُيجاَزى الكفورُ  ُنجاِزي الكفورَ  17
 الراء في "الكفور"

 العين وتشديدحذؼ األلف : بىشاـ باِعد بعِّد باِعد 19

 ولقْد َصَدؽ ولقد صََّدؽ ولقْد َصدَّؽ 20
ىشاـ: و ؛ ف الداؿ في "صدؽ"يخفبت

 بإدغاـ الداؿ في الصاد
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  21
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم دعواٱقُل  دعواٱقِل  22
 الفاء والزاي بفتح فَػزَّع فُػزِّع 23
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شركاءَ  شركا شركاءَ  27

اءإْذ  إذ جَّاءكم إْذ َجاءكم  32  كمج 
وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال
 ذكواف: باإلمالة

 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء إْذ تَأمروننا إذ تَّأمروننا إْذ تَأمروننا 33
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  36
 القياس وقفاً: لهشاـ خمسة جزاءُ  •ا؛ جز  جزا جزاءُ  37
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  39
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  39

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
الهمزة ياء ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ 

 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 
 بدؿ الياء بالنوف نحشرىم يحشرىم 40
 بدؿ الياء بالنوف نقوؿ يقوؿ 40

ؤال ؛ ػػػٰ  ىأ ؤالءِ ػػػٰ  ىأ 40
 •ؤالػػػٰ  ىأ

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ىأ

اء َجاءىم َجاءىم 43   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 

 شيٍء  شيِّ  ؛ شيِ  شيءٍ  47

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

اء َجا َجاء 49 اً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: وقف ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 يبِدئُ  49
  ؛يبِدي 

 يبِدئُ  يبِديُ ؛  ىْ يبدِ 

وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ الياء  ياء مدية، التسهيل مع الرـو
ىمزة مضمومة ام اإلسكاف للوقف 
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 

لهمزة ياء ويختلف تقديراً، إبداؿ ا
، إبداؿ الهمزة ياء  مضمومة مع الرـو

 مضمومة باإلشماـ
 حاءإشماـ كسرة الب ليحْ ْو وِحيل 54
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 ( سورة فاطر 35) 
 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  1

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  1

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
كاف الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إس

، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

السما ؛  السماءِ  3
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 مالتاء وكسر الجي بفتح تَػْرِجع تُػْرَجع 4

 سوءُ  سوُّ  ؛سُو  سوءُ  8

نقل حركة الهمزة لهشاـ ستة أوجو وقفاً: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام إسكاف 

، النقل مع الواو للوقف ، النقل مع الرـو
ام إدغاـ  إبداؿ الهمزة واواً اإلشماـ، 

مع اإلسكاف،  الواو التي قبلها فيها
اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع اإلشماـ، اإلبداؿ 

 ـ مع الرـو مع اإلدغا
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِفَرَءاهِ؛ِفر ء اه فَرَءاه فَرَءاه 8
 لهشاـ خمسة القياس وقفاً: يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً( 8
 الياء بإسكاف مْيت ميِّت 9

؛  الفقرا الفقراءُ  15
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الفقراءُ  •االفقر 

 شاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً له يشأْ  يشا يشأْ  16
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 شيٌء  شيُّ  ؛شُي  شيءٌ  18

وقفًا: لهشاـ ستة أوجو: نقل حركة الهمزة 
إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، النقل مع 
، النقل مع اإلشماـ، إبداؿ الهمزة ياء  الرـو
مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ام اإلسكاف 
للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 

، إبداؿ الهمزة ياء الت ي قبلها فيها مع الرـو
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع اإلشماـ

 األحياءُ  22
؛  األحيا
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس األحياءُ  •ااألحي

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  22
اء َجاءتهم َجاءتهم 25   ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّ  أخْذتُ  26

السما ؛  السماءِ  27
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 ُؤاػػػػٰ  ػالعلم 28
 ؛العلما 
؛  وْ العلما

 العلماوُ 
 ُؤاػػػػٰ  ػالعلم

خمسة القياس،  وجهًا: 12وقفًا: لهشاـ 
اإلبداؿ إلى باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: 

باع في األلف تسكن للوقف مع اإلش واو
تسكن للوقف  اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها، 

اإلبداؿ مع التوسط في األلف التي قبلها، 
تسكن للوقف مع القصر في األلف  إلى واو

مع القصر مع  اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها، 
 ، مع اإلشباع في  اإلبداؿ إلى واوالرـو

اإلبداؿ إلى األلف التي قبلها مع اإلشماـ، 
وسط في األلف التي قبلها مع مع الت واو

مع القصر في  اإلبداؿ إلى واواإلشماـ، 
 األلف التي قبلها مع اإلشماـ

 ولؤلؤاً  33

 ولؤلؤٍ  وصاًل:
 

لوْ؛ْْؤلْووقفاً: 
ْ؛ْْؤلْو  لوْ ْؤلْولو 

 ولؤلؤٍ 

بكسر التنوين، ووقفاً: لهشاـ أربعة 
إبداؿ مدية،  إبداؿ الهمزة واواً أوجو: 

للوقف ) مكسورة ام تسكن  الهمزة واواً 
 ، اإلبداؿ إلى نظري (، التسهيل مع الرـو

 مكسورة مع الرـو  واو
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اِءِو وَجاءكم وَجاءكم 37   ابن ذكواف: باإلمالةِكمج 
 بعد النوف )على الجمع( ألف بزيادة بيناتٍ  بينتٍ  40
اء َجاءىم َجاءىم )معاً( 42   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةابن ِادىمزِ ِزَادىم؛ زَادىم زَادىم 42

 السيِّئِ  43
 ؛السيِّي 
 السيِّئِ  السيِّيِ 

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: إبداؿ الهمزة 
 ، ياء ساكنة للوقف، التسهيل مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مكسورة ام تسكن 

للوقف فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 
ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء 

 ـمكسورة بالرو 

 ؛السيِّي  السيِّئُ  43
 السيِّيُ 

 السيِّئُ 

وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
 ، ياء ساكنة للوقف، التسهيل مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مضمومة ام تسكن 

للوقف فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 
ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  مضمومة مع الرـو

 ة مع اإلشماـمضموم

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  44

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 

 رـو مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع ال

اء َجا َجاء 45 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 
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 ( سورة يس 36) 
 

 نوف )يس( في الواو بإدغاـ القرءافيس وَّ  القرءافيس وَ  2 - 1
اً )معاً( 9  السين بضم ُسدَّاً  َسدَّ
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وسواءٌ  •سواو سوا ؛ و  وسواءٌ  10

 ؛نذرتهماْ َءا نذرتهمَءأَ  10
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءأَنذرتهم  َءاأَنذرتتهم

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  12

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

إدغاـ الياء التي قبلها فيها  الهمزة ياء مع
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

اءإْذ  إذ جَّاءىا إْذ َجاءىا 13  ىاج 
وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال
 ذكواف: باإلمالة

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  15

 أَِئن أَِئن  ؛ن أَائِ  أَِئن 19
لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزتين 

 مع اإلدخاؿ، والثاني كحفص

اءِو وَجا وَجاء 20 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: ِج 
 باإلمالة مطلقاً 

 ؛تخذاْ َءا َءأَتخذ 23
 َءاأَتخذ

لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءأَتخذ 
 قيق التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التح

 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 26
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 السماءِ  28
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 كسر العين: بابن ذكواف الِعُيوف الُعُيوف الُعُيوف 34
 وكسر التاء والهاء بعد الياء، ألف بزيادة ذريَّاتِِهم ذريػَّتَػُهم 41
 فاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً وق نَشأْ  نَشا نَشأْ  43
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 45
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 47
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  47
 فتح ىشاـ الخاء َيِخصموف َيَخصموف َيِخصموف 49
 األلفبال سكت على  مرقدنا ىذا        ىذا سمرقدنا 52
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم عبدونيٱوأُف  عبدونيٱوأِف  61

ف يخفتالباء، و  فاسكإو  ،الجيم بضم ُجْباَلً  ِجِبالًَّ  62
 الالـ

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  66
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  67

وضم  ؛ف الثانيةاسكإاألولى و  فتح النوفب نَنُكْسو نُػَنكِّْسو 68
 ع تخفيفها، واإلخفاء جليالكاؼ م

 بدؿ الياء بالتاء :ابن ذكواف تعقلوف يعقلوف يعقلوف 68
 بدؿ الياء بالتاء لتنذر لينذر 70
ارب ومَشارب 73  : باإلمالةىشاـ ومَشاربِومش 
  بفتح النوف فيكوفَ  فيكوفُ  82

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  83

اً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة وقف
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 
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 ( سورة الصافات 37) 
 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السماَء  االسم السماءَ  6
 التاء دوف تنوين بكسر بزينةِ  بزينةٍ  6
 ف الميميخفتو  ،السين فاسكبإ يْسَمعوف يسَّمَّعوف 8

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  الملِ ْمَلْ ـمَلْ؛ْالـال الملِ  8
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 ـحذؼ ىمزة االستفهاب ِإذا َأِءذا 16
 الميم بضم ُمتنا ِمتنا 16
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 16
 ف الواواسكبإ َأوْ  َأوَ  17
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 35

 أَئِنا أَئِنا  ؛أَائِنا  أَئِنا 36
لهشاـ وجهاف: األوؿ بتحقيق الهمزتين 

 والثاني كحفص مع اإلدخاؿ،

اء َجا َجاء 37  ج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين 40
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ بيضاءَ  بيضا بيضاءَ  46
 ق الهمزتين مع اإلدخاؿيحق: بتىشاـ َأِءن  أَاِءن  َأِءن  52
 ىمزة االستفهاـ بحذؼ ِإذا َأِءذا 53
 الميم بضم ُمتنا تنامِ  53
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 53
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِاهءِ فرِ ِفَرَءاهِ؛ فَرَءاه فَرَءاه 55
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءِ  •اسو ا ؛ سو  اءِ سو  55
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال ولقد ضَّل ولقْد َضل 71
 الالـ بكسر المخِلصين مخَلصينال 74
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إلبراىيم إلبراىيم 83
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اءإْذ  إذ جَّا إْذ َجاء 84  ج 
ووقفًا: ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال
وابن ذكواف: لهشاـ االاة اإلبداؿ، 

 مطلقاً  باإلمالة
 دخاؿق الهمزتين مع اإليحق: بتىشاـ أَئِفكاً  أَائِفكاً  أَئِفكاً  86
 الياء بكسر بنيِّ ػػػٰػػيػػ بنيَّ ػػػٰػػيػػ 102

 أبتِ ػػػٰ ػػي 102
 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل: 
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

اء َشا َشاء 102  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 امر ىذا الموضع كحفصقرأ ابن ع إبراىيم إبراىيم 104
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الصاد قْد َصدقت قد صَّدقت قْد َصدقت 105

 ُؤاػػٰ ػالبل 106
  ؛البال 
؛  وْ البال

 البالوُ 
 ُؤاػػٰ ػالبل

خمسة القياس،  وجهاً: 12وقفاً: لهشاـ 
اإلبداؿ باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إلى واو
 اإلبداؿ إلى واوي قبلها، األلف الت

تسكن للوقف مع التوسط في األلف 
تسكن  اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها، 

للوقف مع القصر في األلف التي قبلها، 
،  اإلبداؿ إلى واو مع القصر مع الرـو
مع اإلشباع في األلف  اإلبداؿ إلى واو

 اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها مع اإلشماـ، 
ي قبلها مع مع التوسط في األلف الت

مع القصر في  اإلبداؿ إلى واواإلشماـ، 
 األلف التي قبلها مع اإلشماـ

 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 109

 ؛وإفَّ ِإْلياس  وإفَّ ِإْلياس وإفَّ ِإْلياس 123
 ْلياس ٱوإفَّ 

ابن ذكواف وجهاف: األوؿ كحفص، 
والثاني بإبداؿ ىمزة القطع بهمزة وصل، 

 يبدأ بها بفتح ىمزة الوصلو 
 (فيها)والباء  بضم الهاء اهللُ ربُّكم وربُّ  اهللَ ربَّكم وربَّ  126
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 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين 128

 َءاِؿ ياسين ِإْؿ ياسين  130
الهمزة وألف بعدىا وكسر الالـ،  بفتح

ويجوز لو الوقف على ) آؿ ( اضطراراً 
 أو اختباراً 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بالعراءِ  •ا؛ بالعر  عرابال بالعراءِ  145
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 155
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين 160
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين 169
 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال ولقْد َسبقت ولقد سَّبقت ولقْد َسبقت 171
 لهشاـ االاة اإلبداؿوقفاً:  فساءَ  فسا فساءَ  177

 
 ( سورة ص 38) 

  
اء َجاءىم َجاءىم 4   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 

 لشيٌء  لشيُّ  ؛لشُي  لشيءٌ  5

وقفاً: لهشاـ ستة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، 
، النقل مع اإلشماـ،  النقل مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي 

لها فيها ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ قب
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ  مع الرـو

 الياء التي قبلها فيها مع اإلشماـ

، إبداؿ الهمزة ألفاً لهشاـ وجهاف:  وقفاً: المَلُ  مََلْ ـمََلْ؛ْالـال المَلُ  6
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 لهشاـ ستة أوجو وقفاً  لشيٌء  لشيُّ  ؛ لشيُ  لشيءٌ  6

 َأُءنزؿ 8
 ؛نزؿ ءُ أَا
 ؛َأُءنزؿ  
 ُءنزؿ ا ْأَ 

 َأُءنزؿ 

لهشاـ االاة أوجو: تحقيق الهمزة الثانية 
، والثاني كحفص، (المقدـ)مع اإلدخاؿ 

والثال  تسهيل الهمزة الثانية مع 
 اإلدخاؿ
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 لتاء الالـ وحذؼ الهمزة وفتح ا بفتح لَيكةَ  اأْلَيكةِ  13
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 15

؛  نبَــوْ نَبا ؛  نبَػُؤا 21
 نبَػوُ 

 نبَػُؤا

إبداؿ الهمزة لهشاـ خمسة أوجو:  وقفاً:
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
،  مضمومة مع إبداؿ الهمزة واواً  الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ إبداؿ الهمزة واواً 

 ىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في التاء إْذ َتسوروا إذ تَّسوروا إْذ َتسوروا  21

محَرابِـال المحَراب المحَراب 21
ِمحر ابـال

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة

 داؿبإدغاـ الذاؿ في ال إذ دَّخلوا إْذ َدخلوا 22
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءِ  •اسو ا ؛ سو  اءِ سو  22
 الياء بإسكاف ولي وليَ  23

، وال ظاء: بإدغاـ الداؿ في الابن ذكواف لقد ظَّلم  لقْد ظَلم  لقْد ظَلم  24
 يخفى أنو مستثنى من اإلدغاـ عند ىشاـ

؛  الخلطا الخلطاءِ  24
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الخلطاءِ  •االخلط

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ َء السما السما السماءَ  27
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بناءٍ  •ا؛ بن بنا بناءٍ  37
41 -
 ركضٱوعذاٍب  42

وعذاٍب 
 ركضٱ

وعذاٍب 
 ركضٱ

ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين 
 بالضم

 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 45
 وف تنوينكسر ىشاـ التاء د بخالصةٍ  بخالصةِ  بخالصةٍ  46
 ف السينيخفبت وغَساؽٌ  وغسَّاؽٌ  57

 نبَػُؤا 67
؛  نبَــوْ نَبا ؛ 

 نبَػُؤا نبَػوُ 

إبداؿ الهمزة لهشاـ خمسة أوجو:  وقفاً:
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً  مضمومة مع الرـو
 شماـمضمومة مع اإل إبداؿ الهمزة واواً 
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 الياء بإسكاف ليْ  ليَ  69

مَلْ؛ْـبال بالملِ  69
ْبالـمَلْ 

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  بالملِ 
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين 83
 القاؼ بفتح فالحقَّ  فالحقُّ  84

 
 ( سورة الزمر 39)  

 
 االاة اإلبداؿ وقفاً: لهشاـ أولياءَ  أوليا أولياءَ  3
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  4
 بضم الهاء مع الصلة ابن ذكواف: ويرضوُ  يرضوُ  يرضوُ  7
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ءاناءَ  ءانا ءاناءَ  9

السما ؛  السماءِ  21
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 قفاً: لهشاـ خمسة القياسو  يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  23

 سوءَ  سوّ  ؛سو  سوءَ  24

وقفاً: لهشاـ وجهاف: نقل حركة الهمزة 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام إسكاف 

ام  إبداؿ الهمزة واواً الواو للوقف، 
 إدغاـ الواو التي قبلها فيها

 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 24
 ضادإدغاـ الداؿ في الب ولقد ضَّربنا ولقْد َضربنا 27
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس شركاءُ  •ا؛ شرك شركا شركاءُ  29

 



 فرش الجزء الرابع والعشرين                                                                    الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 214      

 

 

 

اءإْذِ إذ جَّاءه إْذ َجاءه 32  ِهج 
وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال
 ذكواف: باإلمالة

اء َجا َجاء 33 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس جزاءُ  •از ؛ ج جزا جزاءُ  34
 إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً لهشاـ:  أسوأَ  أسوا أسوأَ  35
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ شفعاءَ  شفعا شفعاءَ  43

 سوءِ  سوِّ  ؛سِو  سوءِ  47

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 

، إسكاف الواو للوقف، النق ل مع الرـو
ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 

إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 
ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 

 الرـو 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 51
 لقياسوقفاً: لهشاـ خمسة ا يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  52

اءقْد  قد جَّاءت  قْد َجاءت  59 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  ت ج 
 ذكواف: باإلمالة

 السوءُ  السوُّ  ؛السُو  السوءُ  61

: نقل حركة ستة أوجووقفاً: لهشاـ 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام  مزة واواً إبداؿ الهالنقل مع اإلشماـ، 
إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع اإلسكاف، 

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
 ،  إبداؿ الهمزة واواً قبلها فيها مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع 
 اإلشماـ
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيٍء )معاً( 62

وقفًا: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة الهمزة 
ء مع حذفها ام إسكاف الياء للوقف، إلى اليا

، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ  النقل مع الرـو
الياء التي قبلها فيها ام اإلسكاف للوقف، 
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها 

 فيها مع الرـو 

 تأمرونَِني تأمرونِّي 64
بنونين مخففتين األولى مفتوحة والثانية 

 مكسورة

اء َشا َشاء 68 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وِجيء يْ وجْ ْيْ؛وجْ  وِجيء 69

، ولو وقفاً في ىشاـ: إشماـ كسرة الجيم
نقل حركة الهمزة إلى الهمزة وجهاف: 

، الياء مع حذفها ام إسكاف الياء للوقف
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي أو 

 كاف للوقفقبلها فيها ام اإلس

ا ؛ والشهد والشهداءِ  69
 •اوالشهد

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والشهداءِ 

 إشماـ كسرة السينب يقوسْ  وِسيق 71
اء َجاءوىا َجاءوىا 71   ابن ذكواف: باإلمالة وىاج 
 التاء بتشديد فتِّحت فِتحت 71
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ لقاءَ  لقا لقاءَ  71
 شاـ: بإشماـ كسرة القاؼى قيل ق يل قيل 72
يق وِسيق 73  إشماـ كسرة السينب وس 
اء َجاءوىا َجاءوىا 73   ابن ذكواف: باإلمالة وىاج 
 التاء بتشديد فتِّحت فِتحت 73

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  نتبوأُ  اْ نتبو؛  نتبوا نتبوأُ  74
 تسهيل الهمزة بالرـو

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  74
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 75
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 ( سورة غافر 40) 
 

م َحم َحم 1  للحاء ابن ذكواف: باإلمالةِح 
 ـ الذاؿ في التاءادغبإ فأخذتُّهم فأخْذتُهم 5
 ألف بعد الميم بزيادة كلماتُ  كلمتُ  6

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  7

وجو: نقل حركة وقفاً: لهشاـ أربعة أ
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 ؿ في التاءىشاـ: بإدغاـ الذا إْذ ُتدعوف إذ تُّدعوف إْذ ُتدعوف 10

السما ؛  السماءِ  13
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  15

 شيٌء  شيُّ  ؛شُي  شيءٌ  16

لهشاـ ستة أوجو وقفاً: نقل حركة الهمزة 
إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، النقل مع 

، النقل مع اإلشماـ، إ بداؿ الهمزة ياء الرـو
مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ام اإلسكاف 
للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  التي قبلها فيها مع الرـو
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع اإلشماـ

 بدؿ الياء بالتاء ىشاـ: يدعوف تدعوف يدعوف 20

 بشيٍء  بشيِّ  ؛بشِي  بشيءٍ  20

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 بدؿ الهاء بالكاؼ منكم منهم 21
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اء َجاءىم َجاءىم 25   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أبناءَ  أبنا أبناءَ  25
 ىمزة ) أو ( وفتح الواو بحذؼ َوَأف أْو َأف 26
 والهاء بفتح الياء َيْظَهرَ  يُْظِهرَ  26
 الداؿ بضم الفسادُ  الفسادَ  26

اِءوقْدِ وقد جَّاءكم وقْد َجاءكم  28 بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  ىشاـ:ِكمج 
 ذكواف: باإلمالة

اء َجاءنا َجاءنا 29   ابن ذكواف: باإلمالةِناج 

اِءولقْدِ ولقد جَّاءكم ولقْد َجاءكم  34 ِكمج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 

 ذكواف: باإلمالة
اِء َجاءكم بو َجاءكم بو 34   ابن ذكواف: باإلمالةِكمِبوج 
 بتنوين كسر ابن ذكواف: بٍ قل قلبِ  قلبِ  35
 بفتح الياء لعليَ  لعلي 36
 العين بضم فأطلعُ  فأطلعَ  37

 سوءُ  سوُّ  ؛سُو  سوءُ  37

: نقل حركة ستة أوجووقفاً: لهشاـ 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام  إبداؿ الهمزة واواً النقل مع اإلشماـ، 
او التي قبلها فيها مع اإلسكاف، إدغاـ الو 

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
 ،  إبداؿ الهمزة واواً قبلها فيها مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع 
 اإلشماـ 

 الصاد بفتح وَصدَّ  وُصدَّ  37
 الياء : بفتحىشاـ مالي ماليَ  مالي 41
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 سوءُ  سوُّ  ؛سُو  سوءُ  45

: نقل حركة ستة أوجو وقفاً: لهشاـ
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام  إبداؿ الهمزة واواً النقل مع اإلشماـ، 
إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع اإلسكاف، 

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
 ،  إبداؿ الهمزة واواً قبلها فيها مع الرـو

اـ الواو التي قبلها فيها مع ام إدغ
 اإلشماـ 

 ْدُخلواٱ َأْدِخلوا 46
 وال يخفى أفّ وصل وضم الخاء،  بهمزة

 ابتداءً  وصل مضمومةالىمزة 

 ُؤاػػػػٰ  ػالضعف 47
 ؛الضعفا 
؛  وْ الضعفا

 الضعفاوُ 
 ُؤاػػػػٰ  ػالضعف

خمسة القياس،  وجهاً: 12وقفاً: لهشاـ 
ؿ اإلبداباإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إلى واو
 اإلبداؿ إلى واواأللف التي قبلها، 

تسكن للوقف مع التوسط في األلف 
تسكن  اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها، 

للوقف مع القصر في األلف التي قبلها، 
،  اإلبداؿ إلى واو مع القصر مع الرـو
مع اإلشباع في األلف  اإلبداؿ إلى واو
 اإلبداؿ إلى واوشماـ، التي قبلها مع اإل

مع التوسط في األلف التي قبلها مع 
مع القصر في  اإلبداؿ إلى واواإلشماـ، 

 األلف التي قبلها مع اإلشماـ

؛  وْ دعا ؛دعا  ُؤاػػػػٰ  ػدع 50
 دعاوُ 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وسبعة الرسم ُؤاػػػػٰ  ػدع

 بدؿ الياء بالتاء تنفع ينفع 52
 لهشاـ ستة أوجو وقفاً  سوءُ  سوُّ  ؛سُو  سوءُ  52
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 ؛المِسُي  المِسيءُ  58
 المِسيُّ 

 المِسيءُ 

نقل حركة الهمزة لهشاـ ستة أوجو وقفاً: 
إلى الياء مع حذفها ام إسكاف الياء 

، النقل مع للوقف ، النقل مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلشماـ، 

الياء التي قبلها فيها ام اإلسكاف 
،  ، اإلبداؿللوقف مع اإلدغاـ بالرـو

 اإلبداؿ مع اإلدغاـ باإلشماـ
 بالياء بدؿ التاء يتذكروف تتذكروف 58

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  62

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو
 الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ والسماَء  والسما والسماءَ  64
اء َجاءني َجاءني 66   ابن ذكواف: باإلمالة نيج 
 الشين ابن ذكواف: بكسر ِشيوخاً  ُشيوخاً  ُشيوخاً  67
 نوفبفتح ال فيكوفَ  فيكوفُ  68
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 73

اء َجا َجاء 78 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

اء َجاءتهم َجاءتهم 83   ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
 

 ( سورة فصمت 41) 
 

 الحاء : بإمالةابن ذكوافِمحِ  َحم َحم 1

؛  نكمىـ أَا أَئِنكم 9
 منكأَائِ 

لهشاـ وجهاف: تسهيل الهمزة الثانية مع  أَئِنكم
 اإلدخاؿ، وتحقيقها مع اإلدخاؿ

السما ؛  السماءِ  11
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سماءٍ  •سما ؛ سما سماءٍ  12
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السماَء  السما السماءَ  12

اءإْذ  إذ جَّاءتهم هم إْذ َجاءت 14 وابن ، جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال تهم ج 
 ذكواف: باإلمالة

اء َشا َشاء 14 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أعداءُ  •ا؛ أعد أعدا أعداءُ  19
اء َجاءوىا َجاءوىا 20   ابن ذكواف: باإلمالة وىاج 
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  21
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ قرناءَ  قرنا قرناءَ  25
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  أسوأَ  أسوا أسوأَ  27

 أعداءِ  ؛جزاُء  28
[ •اجز  ؛جزا ]

؛  أعدا]
 [•اأعد

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أعداءِ  ؛جزاءُ 

 الراء، وال يخفى تفخيمها بإسكاف اأْرن أرِنا 29
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الماَء  الما الماءَ  39

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  39

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

اء َجاءىم َجاءىم 41   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 43

أي قرأ ) ىشاـ: بحذؼ ىمزة االستفهاـ؛ عجميا ْءَ  َأعجمي عجميا ْءَ  44
 (بهمزة واحدة محققة

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وشفاءٌ  •ا؛ وشف وشفا وشفاءٌ  44
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أساءَ  أسا أساءَ  46
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس دعاءِ  •ا؛ دع دعا دعاءِ  49
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ضراءَ  ضرا ضراءَ  50

 ونآءَ   ونئا ونئا 51
بألف بعد النوف وبعدىا ىمزة  :ابن ذكواف

، فهي على (من قبيل المتصل)توحة مف
 وزف ) ساء (، من ناء ينوء بمعنى نهض

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس دعاءٍ  •ا؛ دع دعا دعاءٍ  51

53- 
 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيٍء )معاً( 54

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، إبد اؿ الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس لقاءِ  •ا؛ لق لقا لقاءِ  54
 

 ( سورة الشورى 42)  
 

 للحاء ابن ذكواف: باإلمالةِمحِ  َحم َحم 1
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ياءَ أول أوليا أولياءَ  6

اء َشا َشاء 8 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  8
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  9

9 - 
 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيٍء )معاً( 10

ـ أربعة أوجو: نقل حركة وقفاً: لهشا
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
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 شيٌء  شيُّ  ؛شُي  شيءٌ  11

نقل حركة و: وقفاً: لهشاـ ستة أوج
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، النقل مع الياء للوقف ، النقل مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلشماـ، 

الياء التي قبلها فيها ام اإلسكاف 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء للوقف

، إبداؿ الهمزة  التي قبلها فيها مع الرـو
بلها فيها مع ياء مع إدغاـ الياء التي ق
 اإلشماـ

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  12
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيٍء  12
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  13
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  13
اء جاءىم جاءىم 14  ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  19

 ےنؤتوِ  ےنؤتوِ نؤتِو ؛  ےنؤتوِ  20
لهشاـ وجهاف: األوؿ كسر الهاء دوف 
 صلة وىو المقدـ، والثاني كحفص
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 ُؤاػػػػٰ  ػشرك 21
  ؛شركا 
؛  وْ شركا

 شركاوُ 
 ُؤاػػػػٰ  ػشرك

سة القياس، خم وجهاً: 12وقفاً: لهشاـ 
اإلبداؿ باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إلى واو
 اإلبداؿ إلى واواأللف التي قبلها، 

تسكن للوقف مع التوسط في األلف 
تسكن  اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها، 

للوقف مع القصر في األلف التي قبلها، 
،  اإلبداؿ إلى واو مع القصر مع الرـو

مع اإلشباع في األلف  إلى واو اإلبداؿ
 اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها مع اإلشماـ، 

مع التوسط في األلف التي قبلها مع 
مع القصر في  اإلبداؿ إلى واواإلشماـ، 

 األلف التي قبلها مع اإلشماـ

، وال وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  يَشإِ  يَشا يَشإِ  24
 يخفى أف الكسرة عارضة

 بالياء بدؿ التاء يفعلوف تفعلوف 25
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  27
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  29
 الفاء بحذؼ بما فبما 30
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  يَشأْ  يَشا يَشأْ  33
 الميم بضم ويعلمُ  ويعلمَ  35

  شيءٍ  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  36

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وجزاُؤا 40
؛ وجزا 

 لهشاـ خمسة القياس وسبعة الرسم وقفاً: وجزاُؤا وُ وجزا؛ وْ وجزا
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 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أولياءَ  أوليا أولياءَ  46

، إبداؿ الهمزة ألفاً لهشاـ وجهاف: وقفاً: ملَجإٍ  اْ ملجَْ؛  ملَجا ملَجإٍ  47
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاُء )الثالاة( 49
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  50

؛  ىْ ورا ؛ ورا وراى   51
 ورايِ 

 وراى  

وقفاً: لهشاـ تسعة أوجو: خمسة 
القياس، باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إبدالها ياءً 
تسكن  إبدالها ياءً األلف التي قبلها، 

التي  للوقف مع التوسط في األلف
تسكن للوقف مع  إبدالها ياءً قبلها، 

 إبدالها ياءً القصر في األلف التي قبلها، 
في األلف التي قبلها مع رـو  مع القصر 

 كسرة الياء
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  51
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •نشا ؛ نشا نشاءُ  52

 
 ( سورة الزخر  43) 

 
م َحم محَ  1  للحاء ابن ذكواف: باإلمالةِح 

ألف  ةاديوز  ،وفتح الهاء ،الميم بكسر ِمَهاداً  َمْهداً  10
 بعدىا

السما ؛  السماءِ  11
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 وضم الراء ،التاء ابن ذكواف: بفتح َتْخُرجوف  ُتْخَرجوف  ُتْخَرجوف 11
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 ينشا ؛  يُػَنشَُّؤا 18
 ؛ يَنَشوُ  وْ يَنشَْ

 يَنَشُؤا 

بفتح الياء، وإسكاف النوف، وتخفيف 
وقفًا: لهشاـ خمسة أوجو: ، و الشين

، تسهيل الهمزة مع إبداؿ الهمزة ألفاً 
 ، مضمومة تسكن  إبداؿ الهمزة واواً الرـو

مضمومة مع  إبداؿ الهمزة واواً للوقف، 
 ، مضمومة مع  إبداؿ الهمزة واواً الرـو

 اإلشماـ

وحذؼ  ،وفتح الداؿ ،بنوف ساكنة ْندَ عِ  ِعبادُ  19
 األلف، واإلخفاء جلي

اء َشا َشاء 20  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 26
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس براءٌ  •ا؛ بر  برا براءٌ  26
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ى ؤال ؛ػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 29
اء َجاءىم َجاءىم 29   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
اء َجاءىم َجاءىم 30   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 بكسر الباء  ملِبُيوته لبُػُيوتهم 33
 بكسر الباء  مولِبُيوته ولبُػُيوتهم 34

 لَما لمَّا ؛لَما  لمَّا 35
ولهشاـ وجو آخر  ف الميم،يخفبت

 بالتشديد كحفص

اء َجاءانا َجاءنا 38 ابن ذكواف: بزيادة ألف بعد الهمزة، و  اناج 
  باإلمالة

اء َجاءىم َجاءىم 47   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 بضم الهاء يا أيُّػػوُ  يا أيُّػػوَ  49
 ألف بعدىا ةاديوز  ،السين بفتح َأَساورة َأْسورة 53

اء َجا َجاء 53 فاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: وق ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 الصاد بضم يُصدوف يِصدوف 57
 ل الهمزة الثانيةيسهبت الهتناا ْءَ  َءأَالهتنا 58
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •ا؛ نش نشا نشاءُ  60

اء َجا َجاء 63 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم قْد ِجئتكم قد جِّئتكم قْد ِجئتكم 63

؛  األخال األخالءُ  67
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس األخالءُ  •األخال

 مطلقاً  بإابات الياء ےيا عباد يا عبادِ  68
 ىشاـ: بإدغاـ الثاء في التاء أوراْػُتموىا أوراػػػتُّػػػموىا أوراْػُتموىا 72
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم لقْد ِجئناكم لقد جِّئناكم ئناكملقْد جِ  78

 السماءِ  84
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

وضم الهاء مع صلتها بواو  ،بفتح الالـ ياربِّ  ووِقيَلوُ  ياربِّ  ےوِقيِلوِ  88
 لفظية بالقصر

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ءِ ؤالػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 88
 بدؿ الياء بالتاء تعلموف يعلموف 89

 
 ( سورة الدخان 44) 

 

م َحم َحم 1  للحاء ابن ذكواف: باإلمالةِح 
 الباء بضم ربُّ  ربِّ  7

السما ؛  السماءُ  10
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ 

اءوقْد  وقد جَّاءىم وقْد َجاءىم  13 إدغاـ الداؿ في الجيم، وابن ىشاـ: ب ىمج 
 ذكواف: باإلمالة

اءِو وَجاءىم وَجاءىم 17   ابن ذكواف: باإلمالةِىمج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 22
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  25

 السماءُ  29
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ  •السما
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 ُؤاػػػػٰ  بلػ 33
؛  وْ بال ؛بال 

 ُؤاػػػػٰ  بلػ بالوُ 

خمسة القياس،  وجهاً: 12وقفاً: لهشاـ 
اإلبداؿ باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: 

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إلى واو
 اإلبداؿ إلى واواأللف التي قبلها، 

تسكن للوقف مع التوسط في األلف 
تسكن  اإلبداؿ إلى واو التي قبلها،

للوقف مع القصر في األلف التي قبلها، 
،  اإلبداؿ إلى واو مع القصر مع الرـو
مع اإلشباع في األلف  اإلبداؿ إلى واو

 اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها مع اإلشماـ، 
مع التوسط في األلف التي قبلها مع 

مع القصر في  اإلبداؿ إلى واواإلشماـ، 
 ع اإلشماـاأللف التي قبلها م

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 34
 بدؿ الياء بالتاء ت لي ي لي 45
 بضم التاء فاعُتلوه فاعِتلوه 47
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءِ  •اسو ا ؛ سو  اءِ سو  47
ـٍ  َمقاـٍ  51  األولى ضم الميمب ُمقا
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  52
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 ( سورة الجاثية 45) 
 

م َحم َحم 1  للحاء ابن ذكواف: باإلمالةِح 

السما ؛  السماءِ  5
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 بدؿ الياء بالتاء تؤمنوف يؤمنوف 6
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  9
 فاً: لهشاـ االاة اإلبداؿوق أولياءَ  أوليا أولياءَ  10
 التنوين بكسر أليمٍ  أليمٌ  11
 بدؿ الياء بالنوف لنجزي ليجزي 14
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أساءَ  أسا أساءَ  15
اء َجاءىم َجاءىم 17   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أىواءَ  أىوا أىواءَ  18
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أولياءُ  •اأوليا ؛ أولي أولياءُ  19

 سواٌء  •سوا ؛ سوا سواءٌ  21
وقفاً: لهشاـ خمسة و التنوين،  بضم

 القياس 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ساءَ  سا ساءَ  21
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 23
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 32
 ـ كسرة القاؼىشاـ: بإشما وقيل ق يلْو وقيل 34
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ لقاءَ  لقا لقاءَ  34
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تََّخذتُّمٱ تََّخْذُتمٱ 35
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  35

؛  الكبريا الكبرياءُ  37
 •االكبري

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الكبرياءُ 
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 ( سورة األحقا  46) 
 

م َحم َحم 1  لحاءل : باإلمالةكوافابن ذ ِح 
اء َجاءىم َجاءىم 7   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 
 بدؿ الياء بالتاء لتنذر لينذر 12

 ُحْسناً  إْحَساناً  15
ف اسكإو  ،وضم الحاء ،الهمزة بحذؼ

 السين
 فتح الكاؼ: بىشاـ ُكرىاً  َكرىاً  ُكرىاً )معاً( 15
 بدؿ النوف بياء مضمومة يُػتػقبل نَتقبل 16
 النوف بضم أحسنُ  سنَ أح 16
 بدؿ النوف بياء مضمومة ويُػػتجاوز ونَػػتجاوز 16
 الفاء دوف تنوين بفتح أؼَّ  أؼ   17

النوف األولى في الثانية،  : بإدغاـىشاـ أتعدانِِني أتعدآنػِّػػي أتعدانِِني 17
 فتمد األلف من قبيل المد الالـز

 بدؿ الياء األولى نوفبال ابن ذكواف: ولنوفيهم وليوفيهم وليوفيهم 19

 َأذىبتم 20
 ؛ذىبتم ااْ ءَ 

 َءَأذىبتم َءاَأذىبتم
لهشاـ وجهاف: و بزيادة ىمزة استفهاـ، 

التسهيل مع اإلدخاؿ، والتحقيق مع 
 اإلدخاؿ

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  25

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، إبداؿ الياء للوقف، النقل  مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 بدؿ الياء بتاء مفتوحة َترى يُرى 25
 بفتح النوف مساكَنهم مساكُنهم 25
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  26
 صادىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال وإْذ َصرفنا وإذ صَّرفنا وإْذ َصرفنا 29
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أولياءُ  •اأوليا ؛ أولي أولياءُ  32
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  33

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

لهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ا
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 

 ( سورة محمد  47) 
 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  4
 القاؼ والتاء وألف بينهما بفتح قَاتَلوا قُِتلوا 4

 سوءُ  سوُّ  ؛سُو  سوءُ  14

نقل حركة وقفاً: لهشاـ ستة أوجو: 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 

، إسكاف الواو للوقف ، النقل مع الرـو
ام  إبداؿ الهمزة واواً النقل مع اإلشماـ، 

مع اإلسكاف،  إدغاـ الواو التي قبلها فيها
، اإلبداؿ  اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع الرـو

 مع اإلدغاـ مع اإلشماـ
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ماءٍ  •ا؛ م ما ءٍ ما 15

ِزَادىمِ؛ زَادىم زَادىم 17
ِادىمزِ 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة

اءفقْد  فقد جَّاء فقْد َجاء 18  ج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، ووقفًا: 
لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
اء َجاءتهم َجاءتهم 18   ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
 مفتوحة بهمزة َأسرارىم ِإسرارىم 26
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •ا؛ نش نشا نشاءُ  30
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 38

 الفقراءُ  38
؛  الفقرا
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الفقراءُ  •االفقر 



 فرش الجزء السادس والعشرين                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 الكوفي عاصم

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 231      

 

 

 سورة الفتح(  48) 
 

 السوءِ  السوِّ  ؛السِو  السوِء )معاً( 6

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
قبلها فيها مع اإلسكاف، اإلبداؿ مع 

 اإلدغاـ بالرـو 
 بكسر الهاء، وترقيق الـ لفظ الجاللة عليِو اهلل عليُو اهلل 10
 بدؿ الياء األولى بالنوف فسنؤتيو فسيؤتيو 10
 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في الظاء بْل ظَننتم بل ظَّننتم بْل ظَننتم 12
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  السوءِ  السوِّ  ؛السِو  السوِء  12
 : لهشاـ خمسة القياسوقفاً  يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً( 14
 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في التاء بْل َتحسدوننا بل تَّحسدوننا بْل َتحسدوننا 15
 بدؿ الياء بالنوف ندخلو يدخلو 17
 بدؿ الياء بالنوف نعذبو يعذبو 17

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  21

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، إبداؿ ا لياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ونساءٌ  •ا؛ ونس ونسا ونساءٌ  25
 ياسوقفاً: لهشاـ خمسة الق يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  25
 جيمىشاـ: بإدغاـ الذاؿ في ال إْذ َجعل إذ جَّعل إْذ َجعل 26
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  26
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الصاد لقْد َصدؽ لقد صَّدؽ لقْد َصدؽ 27

اء َشا َشاء 27  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
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 داُء ؛ رحماءُ أش 29

]أشدا؛ 
[؛ •أشدا

]رحما ؛ 
 [•رحما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أشداءُ 

 ابن ذكواف: باإلمالة التور اة التورَاة التورَاة 29
 الطاء ابن ذكواف: بفتح شطَأه شْطأه شْطأه 29

 فأزره فآزره  فآزره 29
قرأ بهمزة يف ؛حذؼ األلفب :ابن ذكواف

 قطع
 

 ( سورة الحجرات 49) 
 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وراءِ  •ا؛ ور  ورا وراءِ  4
اِء َجاءكم َجاءكم 6   ابن ذكواف: باإلمالةِكمج 

، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف:  بنبَػػإٍ ْاْ بنبَــاْ؛ْبنبَْ بنبَػػإٍ  6
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 تفيءَ  تفيّ  ؛تفي  تفيءَ  9

 نقل حركة الهمزةلهشاـ وجهاف:  وقفاً:
إلى الياء مع حذفها ام إسكاف الياء 

مع إدغامها في التي  إبدالها ياءً ، للوقف
 قبلها مع اإلسكاف للوقف

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نساءٍ ؛ نساٌء  •سانسا ؛ ن ساءٍ ؛ ن نساءٌ  11

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  16

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
كاف الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إس

، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 
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 ( سورة ق 50) 
 

اء َجاءىم َجاءىم 2   ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 

 شيٌء  شيُّ  ؛شُي  شيءٌ  2

نقل حركة ستة أوجو:  وقفاً: لهشاـ
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

إبداؿ ، الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
، مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي 

 مع اإلشماـقبلها فيها 

 َأِءذا  َأِءذا ؛أَاِءذا  َأِءذا 3
لهشاـ وجهاف: األوؿ بالتحقيق مع 

 اإلدخاؿ، والثاني كحفص
 الميم بضم ُمتنا ِمتنا 3
اء َجاءىم َجاءىم 5   ابن ذكواف: باإلمالةِىمج 

السما ؛  السماءِ  6
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

السما ؛  السماءِ  9
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس لسماِء ا •السما

اءِو وَجاءت وَجاءت 19   ابن ذكواف: باإلمالةِتج 
اءِو وَجاءت وَجاءت 21   ابن ذكواف: باإلمالةِتج 

اءِو وَجا وَجاء 33 ِج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
33-
 دخلوىاٱمنيٍب  34

منيٍب 
 دخلوىاٱ

منيٍب 
 دخلوىاٱ

تخلص من التقاء الساكنين  ىشاـ:
 بالضم

 الشين بتشديد تشَّقَّق تَشقَّق 44
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 ( سورة الذاريات 51) 
 

السما ؛ و  السماءِ و  7
 •السماو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء و 

 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوف وُعُيوف وُعُيوف 15

السما ؛  السماءِ  22
 القياس وقفاً: لهشاـ خمسة السماِء  •السما

 السماءِ  23
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  24
 داؿبإدغاـ الذاؿ في ال إْذ َدخلوا إذ دَّخلوا إْذ َدخلوا 25

اءف فَجا فَجاء 26 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: ِج 
 مالة مطلقاً باإل
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  42

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 

 فيها مع الرـو  مع إدغاـ الياء التي قبلها
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 43
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السماَء  والسما والسماءَ  47
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  49
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 49

 
 ( سورة الطور 52) 

 

السما ؛  السماءُ  9
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءٌ  •سوا ؛ سوا سواءٌ  16
 ألف بعد الياء بزيادة ذرياتُهم ذريَّػػتُػهم 21
 وكسر التاء ،ألف بعد الياء بزيادة ذرياتِهمبهم  ذريَتهمبهم  21

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  21

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الياء مع حذفها ام إسكاف  الهمزة إلى

، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 
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 مِرئٍ ٱ 21
 مِري ؛ ٱ

 مِرئٍ ٱ مِريِ ٱ؛  مِرىْ ٱ

زة وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: إبداؿ الهم
 ، ياء تسكن للوقف، التسهيل مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مكسورة ام اإلسكاف 
للوقف فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 

مكسورة مع  إبدالها ياءً ويختلف تقديراً، 
 الرـو

ْ؛ْْؤلوْ؛ْلْؤل لؤلؤٌ  24 لو 
 لوْ ْؤل

 لؤلؤٌ 

اإلبداؿ إلى وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
،  واو اإلبداؿ ساكنة، التسهيل مع الرـو

مضمومة ام تسكن للوقف  إلى واو
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 

 اإلبداؿ إلى واوويختلف تقديراً، 
 ،  اإلبداؿ إلى واومضمومة مع الرـو

 مضمومة مع اإلشماـ

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  35

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، إبداؿ الياء للوق ف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 بالصاد ابن ذكواف:بالسين، و  :ىشاـَاملِصيطرونَاملْصيطرونَاملِصيطرون 37

السما ؛  السماءِ  44
 •السما

 لهشاـ خمسة القياسوقفاً:  السماِء 

 
 ( سورة النجم 53) 

 

 د الذاؿيشد: بتىشاـ ما كَذب ما كذَّب ما كَذب 11
 ابن ذكواف: باإلمالةِىأ ِرِ  رَأى رََأى 11
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِاىاءِ رِ ِرَءاىاِ؛ رَءاىا رَءاىا 13
 ابن ذكواف: باإلمالة ىأ ِرِ  رَأى رََأى 18
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 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أسماءٌ  •اسمأسما ؛ أ سماءٌ أ 23

اءولقْد  ولقد جَّاءىم ولقْد َجاءىم  23 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  ىمج 
 ذكواف: باإلمالة

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  26
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  ينَبأْ  ينَبا ينَبأْ  36
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء وإبراِىيم اَىاـوإبر  وإبراِىيم  37
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الجزاءَ  الجزا الجزاءَ  41

 واَموداً فما واَموَدْا فما 51
وصاًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛ 

 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ءاالءِ  •؛ ءاال ءاال ءاالءِ  55

 
 ( سورة القمر 54) 

 

اءولقْد  ولقد جَّاءىم ولقْد َجاءىم  4 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن  ىمج 
 ذكواف: باإلمالة

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس األنباءِ  •األنبا ؛ األنبا األنباءِ  4

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  6

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
ام إسكاف الهمزة إلى الياء مع حذفها 

، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 التاء بتشديد ففتَّحنا ففَتحنا 11

السما ؛  السماءِ  11
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بماءٍ  •ا؛ بم بما بماءٍ  11
 العين ابن ذكواف: بكسر ِعُيوناً  ُعُيوناً  ُعُيوناً  12
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الماءُ  •ا؛ الم الما الماءُ  12
 بإدغاـ التاء في الثاء كذبت اَّمود كذبْت اَمود 23
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 َأُءلقي 25
 ؛أَاُءلقي 
 ؛َأُءلقي 

 لقياْ أَا
 ُءلقي أَ 

لهشاـ االاة أوجو: بتحقيق الهمزة الثانية 
 -مع اإلدخاؿ، وبتحقيقها دوف إدخاؿ 

، وبتسهيل الهمزة الثانية مع -كحفص 
 اإلدخاؿ

 بدؿ الياء بالتاء ستعلموف سيعلموف 26
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الماَء  الما الماءَ  28
 اـ: بإدغاـ الداؿ في الصادىش ولقْد َصبحهم ولقد صَّبحهم ولقْد َصبحهم 38

اءولقْد  ولقد جَّا ولقْد َجاء 41  ج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، ووقفًا: 
لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  49

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، إبداؿ الياء للوقف،  النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  52
 

 ( سورة الرحمن 55) 
 

 اة اإلبداؿوقفاً: لهشاـ اال والسماَء  والسما والسماءَ  7
 الباء بفتح والحبَّ  والحبُّ  12
 بدؿ الواو وبعدىا ألف ،الذاؿ بفتح َذا العصف ُذو العصف 12
 فتح النوفب والريحافَ  والريحافُ  12
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ءاالءِ  •؛ ءاال ءاال موضع( 31ءاالِء )اؿ 13
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 اللؤُلؤُ  22
لوْ؛ْْؤلال
ْ؛ْْؤلال لو 

 لوْ ْؤلال
 اللؤُلؤُ 

اإلبداؿ إلى ـ خمسة أوجو وقفاً: لهشا
،  واو اإلبداؿ ساكنة، التسهيل مع الرـو

مضمومة ام تسكن للوقف  إلى واو
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 

 اإلبداؿ إلى واوويختلف تقديراً، 
 ،  اإلبداؿ إلى واومضمومة مع الرـو

 مضمومة مع اإلشماـ

واإلكَرامِ واإلكَراـ واإلكَراـ 27
 بن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةاِواإلكر ام

 بضم الهاء أيُّوُ  أيُّوَ  31

 السماءُ  37
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ  •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس جزاءُ  •ا؛ جز  جزا جزاءُ  60
 بدؿ الياء وبعدىا واو ؛الذاؿ بضم ُذو الجالؿ ِذي الجالؿ 78

 واإلكَراـ واإلكَراـ 78
كَرامِواإِل

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِامواإلكرِ 

 
 ( سورة الواقعة 56) 

 

 الزاي بفتح ينَزفوف ينزِفوف 19

 اللؤُلؤِ  23
لوْ؛ْْؤلال
ْ؛ْْؤلال لو 

 لوِْْؤلال
 اللؤُلؤِ 

اإلبداؿ إلى وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: 
،  واو اإلبداؿ ساكنة، التسهيل مع الرـو

ام تسكن للوقف  مكسورة إلى واو
تحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ في

 اإلبداؿ إلى واوويختلف تقديراً، 
 مع الرـو مكسورة

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وماٍء  •ا؛ وم وما وماءٍ  31
 ق الهمزتين مع اإلدخاؿيحق: بتىشاـ َأِءذا أَاِءذا َأِءذا 47
 الميم بضم ُمتنا ِمتنا 47
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 همزتين مع إدخاؿ ألفق اليحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 47
 الواو بإسكاف َأْو آباؤنا َأَو آباؤنا 48
 الشين بفتح َشرب ُشرب 55

لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءأَنتم  َءاأَنتم ؛نتماْ َءا َءأَنتم 59
 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 62

 َءأَنتم  أَنتمَءا ؛نتماْ َءا َءأَنتم 64
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •ا؛ نش نشا نشاءُ  65
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الماَء  الما الماءَ  68

 َءأَنتم  َءاأَنتم ؛نتماْ َءا َءأَنتم 69
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 لتسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق ا
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس نشاءُ  •ا؛ نش نشا نشاءُ  70

لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءأَنتم  َءاأَنتم ؛نتماْ َءا َءأَنتم 72
 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

 
 ( سورة الحديد 57) 

 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيٍء )معاً( 3 - 2

: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة وقفاً 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

السما ؛  السماءِ  4
 •السما

 اً: لهشاـ خمسة القياسوقف السماِء 

 التاء وكسر الجيم بفتح تَػْرِجع تُػْرَجع 5
 التنوين بضم وكلٌ  وكالً  10
 د العينيشدتو  ،األلف بحذؼ فيضعِّفو فيضاِعفو 11
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 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 13

اء َجا َجاء 14 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 بدؿ الياءبالتاء  تؤخذ يؤخذ 15
 الزاي بتشديد نزَّؿ نَزؿ 16
 العين وتشديداأللف  بحذؼ يضعَّف يضاَعف 18

 والشهداءُ  19
ا ؛ والشهد
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والشهداءُ  •اوالشهد

 السماءِ  21
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما

 اً: لهشاـ خمسة القياسوقف يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  21
 (ىو) بحذؼ اهلل ال ني اهلل ىو ال ني 24
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء وإبراِىيم وإبراَىاـ وإبراِىيم  26
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ابت اءَ  ابت ا ابت اءَ  27
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  29
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ءُ يشا •يشا ؛ يشا يشاءُ  29
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 ( سورة المجاِدلة 58) 
 

 سينىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال قْد َسمع قد سَّمع قْد َسمع 1
 د الظاءيشدتو  ؛والهاء بفتح الياء َيظَّاَىروف يُظَاِىروف 2
 د الظاءيشدتو  ؛والهاء بفتح الياء َيظَّاَىروف يُظَاِىروف 3

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيٍء )معاً( 7 - 6

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

اء َجاءوؾ َجاءوؾ 8   بن ذكواف: باإلمالةا وؾج 
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل )معاً( 11

الجيم وحذؼ األلف )على  بإسكاف المْجلس المَجالس 11
 اإلفراد(، وال تخفى القلقة

 ؛شفقتماْ َءا َءَأشفقتم 13
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءَأشفقتم  َءاَأشفقتم

 ق التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقي
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ساءَ  سا ساءَ  15
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  18
 بفتح الياء ورسليَ  ورسلي 21

 
 ( سورة الحشر 59) 

 
 العين بضم الرُُّعب الرُّْعب 2
 بكسر الباء  مبُِيوته بُػُيوتهم 2
 بداؿوقفاً: لهشاـ االاة اإل الجالءَ  الجال الجالءَ  3
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أفاءَ  أفا أفاءَ  6
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  6
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  6

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ء التي قبلها فيها الهمزة ياء مع إدغاـ اليا
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ أفاءَ  أفا أفاءَ  7

  ؛ال يكوف  ال يكوف 7
 ال تكوف

 بالتاء ولو وجو آخر كحفص ىشاـ: ال يكوف

 ضم التنوين: بىشاـ دولةً  دولةٌ  دولةً  7

؛  األغنيا اءِ األغني 7
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس األغنياءِ  •ااألغني

 للفقراءِ  8
؛  للفقرا
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس للفقراءِ  •اللفقر 

اء َجاءو َجاءو 10   ابن ذكواف: باإلمالة وج 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس وراءِ  •ا؛ ور  ورا وراءِ  14

 بريءٌ  بريُّ  بريءٌ  16

إبداؿ الهمزة أوجو:  وقفاً: لهشاـ االاة
مع  ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ اإلسكاف، 
، اإلبداؿ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 مع اإلدغاـ مع اإلشماـ
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 جزاُؤا 17
؛  وْ جزا ؛جزا 

 جزاُؤا جزاوُ 

خمسة القياس،  وجهاً: 12وقفاً: لهشاـ 
اإلبداؿ : باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي

تسكن للوقف مع اإلشباع في  إلى واو
 اإلبداؿ إلى واواأللف التي قبلها، 

تسكن للوقف مع التوسط في األلف 
تسكن  اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها، 

للوقف مع القصر في األلف التي قبلها، 
،  اإلبداؿ إلى واو مع القصر مع الرـو
مع اإلشباع في األلف  اإلبداؿ إلى واو

 اإلبداؿ إلى واوا مع اإلشماـ، التي قبله
مع التوسط في األلف التي قبلها مع 

مع القصر مع  اإلبداؿ إلى واواإلشماـ، 
 اإلشماـ

 الباِرئُ  24
 ؛الباِري 
؛  يُ البارِ 
 ىْ البارِ 

 الباِرئُ 

وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ياء مدية، التسهيل مع الرـو

كاف للوقف الهمزة ياء مضمومة ام اإلس
فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 

ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء مع 
، إبداؿ الهمزة ياء مع اإلشماـ  ؛الرـو

 .؛إشماـ الضمة 

 األسماءُ  24
؛  األسما
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس األسماءُ  •ااألسم

 
 ( سورة الممتحنة 60) 

 
 اة اإلبداؿوقفاً: لهشاـ اال أولياءَ  أوليا أولياءَ  1
اِء َجاءكم َجاءكم 1   ابن ذكواف: باإلمالةِكمج 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وابت اءَ  وابت ا وابت اءَ  1
 ضادبإدغاـ الداؿ في ال فقد ضَّل فقْد َضل 1
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 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ سواءَ  سوا سواءَ  1

 ؛بالسِو  بالسوءِ  2
 بالسوِّ 

 بالسوءِ 

وجو: نقل حركة وقفاً: لهشاـ أربعة أ
الهمزة للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ام 
 ، إسكاف الواو للوقف، النقل مع الرـو

ام إدغاـ الواو التي  إبداؿ الهمزة واواً 
إبداؿ الهمزة قبلها فيها مع اإلسكاف، 

ام إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع  واواً 
 الرـو 

الصاد  ديشدتو  ؛وفتح الفاء بضم الياء؛ يُػَفصَّل يَػْفِصل 3
 مع فتحها

 الهمزة بكسر ِإسوة ُأسوة 4
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء في إبراِىيم في إبراَىاـ في إبراِىيم  4

؛  وْ برءا ؛برءا  برءاُؤا 4
 برءاوُ 

 برءاُؤا

خمسة القياس،  وجهاً: 12وقفاً: لهشاـ 
اإلبداؿ باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: 

باع في تسكن للوقف مع اإلش إلى واو
 اإلبداؿ إلى واواأللف التي قبلها، 

تسكن للوقف مع التوسط في األلف 
تسكن  اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها، 

للوقف مع القصر في األلف التي قبلها، 
،  اإلبداؿ إلى واو مع القصر مع الرـو
مع اإلشباع في األلف  اإلبداؿ إلى واو

 اإلبداؿ إلى واوالتي قبلها مع اإلشماـ، 
وسط في األلف التي قبلها مع مع الت

مع القصر في  اإلبداؿ إلى واواإلشماـ، 
 األلف التي قبلها مع اإلشماـ

 والب ضاءُ  4
ا ؛ والب ض
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والب ضاءُ  •اوالب ض

 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص قوؿ إبراىيم قوؿ إبراىيم 4
 عة أوجو وقفاً: لهشاـ أرب شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  4
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 الهمزة بكسر ِإسوة ُأسوة 6
اِء َجاءكم َجاءكم 10  ابن ذكواف: باإلمالةِكمج 

 شيٌء  شيُّ  ؛شُي  شيءٌ  11

لهشاـ ستة أوجو وقفاً: نقل حركة الهمزة 
إلى الياء ام إسكاف الياء للوقف، النقل 
، النقل مع اإلشماـ، إبداؿ  مع الرـو
ها الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها في
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 ، مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي 

 قبلها فيها مع اإلشماـ
اء َجاءؾ َجاءؾ 12  ابن ذكواف: باإلمالة ؾج 

 
 ( سورة الص  61) 

 

 ابن ذكواف: باإلمالة التور اة التورَاة التورَاة 6
اء َجاءىم ىمَجاء 6  ابن ذكواف: باإلمالة ىمج 

 ومتمٌّ نورَهُ   ےمتمُّ نورِهِ  8
، وفتح الراء، وضم للميم بتنوين الضم

 الهاء، والصلة بواو لفظية، واإلدغاـ جلي
 بفتح النوف، وتشديد الجيم تَنجِّيكم تنِجيكم 10

 
 ( سورة الجمعة 62) 

 
 لقياسوقفاً: لهشاـ خمسة ا يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  4
 ابن ذكواف: باإلمالة التور اة التورَاة التورَاة 5

 الحَمار الحَمار 5
؛ الحَمار 
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة احلم ار

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس أولياءُ  •اأوليا ؛ أولي أولياءُ  6
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 ( سورة المنافقون 63) 
 

اء َجاءؾ َجاءؾ 1   ابن ذكواف: باإلمالة ؾج 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ساءَ  سا ساءَ  2
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 5
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس سواءٌ  •سوا ؛ سوا سواءٌ  6

اء َجا َجاء 11 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 
 ( سورة التغابن 64) 

 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  1

لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة وقفاً: 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 نبَػُؤا 5
؛  نبَــوْ نَبا ؛ 

 نبَػُؤا نبَػوُ 

إبداؿ الهمزة قفاً: لهشاـ خمسة أوجو: و 
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
،  إبداؿ الهمزة واواً  مضمومة مع الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ إبداؿ الهمزة واواً 

 بدؿ الياءبالنوف  نكفر يكفر 9
 بدؿ الياء بالنوف وندخلو ويدخلو 9
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  11

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 العين وتشديداأللف  ؼبحذ يضعِّفو يضاِعفو 17
 

 ( سورة الطالق 65) 
 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ النساءَ  النسا النساءَ  1
 بكسر الباء  هنبُِيوت بُػُيوتهن 1
 ظاءبإدغاـ الداؿ في ال فقد ظَّلم فقْد ظَلم 1
 ضمالبتنوين  ػػػِلغٌ بَػػػٰ  ػػػِلغُ بَػػػٰ  3

 وهُ َأْمرَ  ےَأْمرِهِ  3
ء الكناية، وال يخفى بفتح الراء، وضم ىا

 صلة ىاء الكناية بواو
 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم قْد َجعل قد جَّعل قْد َجعل 3

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  3

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

تي قبلها فيها الهمزة ياء مع إدغاـ الياء ال
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 الكاؼ ابن ذكواف: بضم نُكراً  نْكراً  نْكراً  8
 بدؿ الياء بالنوف ندخلو يدخلو 11
 وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو  شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيٍء )معاً( 12
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 ( سورة التحريم 66) 
 

 ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الصاد فقْد َص ت فقد صَّ ت َص ت فقدْ  4
 الظاء بتشديد تظَّاىرا تظَاىرا 4

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  8

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو
ا الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيه
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 10

 عمَراف  عمَراف 12
 ؛عمَراف 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة انعمرِ 

 وكِػػتَػابػو وُكػػتُػػبػو 12
ألف  ةاديوز  ،وفتح التاء ،الكاؼ بكسر

 بعدىا
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 ( سورة تبارك 67) 
 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  1

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 

 فيها مع الرـو مع إدغاـ الياء التي قبلها 
 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في التاء ىْل َترى ىل تَّرى ىْل َترى 3

 ولقد زَّينا ولقْد زَينا 5
 ؛ولقد زَّينا 
 ولقْد زَينا

ابن زاي، و ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في ال
 ذكواف الوجهاف: اإلدغاـ واإلظهار

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السماَء  السما السماءَ  5

اءقْد  قد جَّاءنا ناقْد َجاء 9  ناج 
ىشاـ: بإدغاـ الداؿ في الجيم، وابن 

 ذكواف: باإلمالة

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  9

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
للوقف، إبداؿ الهمزة ياء  ام اإلسكاف

 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 ؛منتم اْ َءا َءَأمنتم 16
 َءاَأمنتم 

لهشاـ وجهاف: تسهيل الهمزة الثانية مع  َءَأمنتم 
 اإلدخاؿ، وتحقيقها مع اإلدخاؿ

السما ؛  السماءِ  16
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

؛  السما السماءِ  17
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء  •السما
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 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  19

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 

 غاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو مع إد
 سينإشماـ كسرة الب ئتيسْ  ِسيئت 27
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 27
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بماءٍ  •ا؛ بم بما بماءٍ  30

 
 ( سورة القمم 68) 

 

 نوف )النوف( في الواو بإدغاـ القلمف وَّ  القلمف وَ  1
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس مشَّاءٍ  •ا؛ مشَّ  مشَّا مشَّاءٍ  11

 فا ْأَ  فاْ أَا َأف 14
، فهشاـ يسهل استفهاـ ىمزة بزيادة

الثانية مع اإلدخاؿ، وابن ذكواف يسهلها 
 دوف إدخاؿ

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم غدواٱأُف  غدواٱأِف  22
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس شركاءُ  •ا؛ شرك شركا شركاءُ  41
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس بالعراءِ  •ا؛ بالعر  بالعرا بالعراءِ  49

 
 ( سورة الحاقة 69) 

 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِاكِأدرِ ِأدرَاكِ؛ أدرَاؾ  أدرَاؾ 3
 بإدغاـ التاء في الثاء كذبت اَّمود كذبْت اَمود 4
 اءىشاـ: بإدغاـ الالـ في الت فهْل تَرى فهل تَّرى فهْل تَرى 8

اءِو وَجا وَجاء 9 ِج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الماءُ  •ا؛ الم الما الماءُ  11
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السما ؛  السماءُ  16
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ 

 ؛يؤمنوف  يؤمنوف تؤمنوف 41
 تؤمنوف

اف وجو آخر ، والبن ذكو بدؿ التاء بالياء
 بالتاء كحفص

 يذَّكَّروف تذَكَّروف 42
 ؛ كَّروفذَّ ي

  كَّروفتذَّ 
، والبن د الذاؿيشدتو بدؿ التاء، بالياء 

 ذكواف وجو آخر بالتاء وتشديد الذاؿ  
 

 ( سورة المعارج 70) 
 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ساؿ سأؿ 1

 السماءُ  8
السما ؛ 
 اسوقفاً: لهشاـ خمسة القي السماءُ  •السما

 التنوين بضم نزاعةٌ  نزاعةً  16
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وراءَ  ورا وراءَ  31
 األلف الثانية بحذؼ بشهادتهم بشهاداتهم 33

 مِرئٍ ٱ 38
 مِري ؛ ٱ

 مِرئٍ ٱ مِريِ ٱ؛  مِرىْ ٱ

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: إبداؿ الهمزة 
 ، ياء تسكن للوقف، التسهيل مع الرـو

سورة ام اإلسكاف إبداؿ الهمزة ياء مك
للوقف فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 

مكسورة مع  إبدالها ياءً ويختلف تقديراً، 
 الرـو

 
 ( سورة نوح 71) 

 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم عبدواٱأُف  عبدواٱأِف  3

اء َجا َجاء 4 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ج 
 باإلمالة مطلقاً 

 بفتح الياء ءيَ دعا دعاءي 6
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السماَء  السما السماءَ  11
 الياء ابن ذكواف: بإسكاف بيتيْ  بيتيَ  بيتيَ  28
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 ( سورة الجن 72) 
 

فَزادوىم  فَزادوىم فَزادوىم 6
 ادوىمفزِ 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ السماَء  السما السماءَ  8
 بدؿ الياء بالنوف نسلكو يسلكو 17

الالـ، ولو وجو آخر   : بضمىشاـ لِبداً  لُبداً  ؛لِبداً  لِبداً  19
 كحفص

 القاؼ والالـ وبينهما ألف بفتح قَاؿَ  ُقلْ  20

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  28

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 

، إبداؿ الياء للوقف، ا لنقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

 
 ( سورة المزمل 73)  

 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم نقصٱأُو  نقصٱأِو  3
 ألف بعدىاو  ،وفتح الطاء ،الواو بكسر ِوطَاءً  َوْطئاً  6
 الباء مع بقاء التشديد بكسر ربِّ  ربُّ  9

السما ؛  السماءُ  18
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ  •السما

اء َشا َشاء 19  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 الالـ : بإسكافىشاـ اُلثي اْلثي اُلثي 20

  ےوالِثوِ  ےونصِفوِ  ووالَثوُ  وونصَفوُ  20
، وال والهاءين الثانية بكسر الفاء والثاء

 يخفى صلة ىاء الكناية وصالً بياء لفظية
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 ( سورة المدثر 74) 
 

 بكسر الراء، وترقيق الراء جلي الرِّجز والرُّجز 5
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِأدرَاكِ؛ِأدر اك أدرَاؾ  أدرَاؾ 27
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ءُ يشا •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً( 31

 إَذا َدبر إْذ َأْدبر 33
بفتح الذاؿ وألف بعدىا، وحذؼ ىمزة 

 )أدبر(، وفتح الداؿ فيها

اء َشا َشاءَ  37  ش 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
 الفاء بفتح مستنَفرة مستنِفرة 50

 مِري ؛ ٱ مِرئٍ ٱ 52
 ِرئٍ مٱ مِريِ ٱ؛  مِرىْ ٱ

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: إبداؿ الهمزة 
 ، ياء تسكن للوقف، التسهيل مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مكسورة ام اإلسكاف 
للوقف فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 

مكسورة مع  إبدالها ياءً ويختلف تقديراً، 
 الرـو

اء َشا َشاء 55 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 مالة مطلقاً باإل

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ يشاءَ  يشا يشاءَ  56
 

 ( سورة القيامة 75) 
 

 ينبػَُّؤا 13
ْ؛ْ ينبَّاْ؛ْينبَـّو 

 ينبػَُّؤا ينبَّـوْ 

إبداؿ الهمزة وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: 
، ألفاً  إبداؿ ، تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف،  الهمزة واواً 
، م إبداؿ الهمزة واواً  ضمومة مع الرـو
 مضمومة مع اإلشماـ إبداؿ الهمزة واواً 

 بدؿ التاء بالياء يحبوف تحبوف 20
 بدؿ التاء بالياء ويذروف وتذروف 21
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 27
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 جلياإلدغاـ و بعدـ السكت،  من رَّاؽ رَاؽ سمنْ  27
 بدؿ الياء بالتاء تمنى يمنى 37

 

 ة اإلنسان( سور  76) 
 

 ػػػِسالْ َسلَػػػٰ  ػػػِسالً َسلَػػػٰ  ػػػِسالْ َسلَػػػٰ  4

 ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح،  ىشاـ:
أما ابن ، جلي فيما بعدىا واإلدغاـ
أي بفتح الالـ  -كحفص   -ذكواف فقرأ 

 من غير تنوين وصالً ولو الوجهين وقفاً 

 قواريرا من قواريرا من قواريرا من 16
، ووقف -كحفص   -فتوحة وصاًل براء م

ىشاـ باأللف، أما ابن ذكوف فوقف على 
 الراء

 بتنوين كسر وإستبرؽٍ  وإستبرؽٌ  21
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 27

اء َشا َشاء 29 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 بدؿ التاء بالياء يشاءوف تشاءوف 30
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ يشاءَ  يشا يشاءَ  30
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس يشاءُ  •يشا ؛ يشا يشاءُ  31

 

 ( سورة المرسالت 77) 
 

 الذاؿ بضم نُذراً  نْذراً  6

السما ؛  السماءُ  9
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِكِ؛ِأدر اكأدرَا أدرَاؾ  أدرَاؾ 14
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ماءٍ  •ا؛ م ما ماءٍ  20
 ألف بعد الالـ بزيادة جماالتٌ  جمالتٌ  33
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  41
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 48
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 ( سورة النبأ 78) 
 

 النبإِ ْاْ لنباْ؛ْالنبا النبإِ  2
، إبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: لهشاـ وجهاف: 

 تسهيل الهمزة مع الرـو
 التاء بتشديد وفتِّحت وفِتحت 19

السما ؛  السماءُ  19
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ 

 ف السينيخفبت وغَساقاً  وغسَّاقاً  25

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  29

أوجو: نقل حركة وقفاً: لهشاـ أربعة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

اء َشا َشاء 39 واف: وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذك ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 المْرءُ  المرُ  المْرءُ  40

نقل حركة وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: 
الهمزة للراء قبلها ام إسكاف الراء 

، النقل الراء ضمةللوقف، النقل ام رـو 
 مع اإلشماـ

 
 ( سورة النازعات 79) 

 

 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا  أَاِءنا َأِءنا 10
 ىمزة االستفهاـ بحذؼ ِإذا ذاَأءِ  11

لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءأَنتم  َءاأَنتم ؛نتماْ َءا َءأَنتم 27
 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

السما ؛  السماءُ  27
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ  •السما

اء َجاءت َجاءت 34   ابن ذكواف: باإلمالة تج 
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 ( سورة عبس 80) 
 

اء َجاءه َجاءه 2   ابن ذكواف: باإلمالةِهج 
 العين بضم فتنفُعو فتنفَعو 4
اء َجاءؾ َجاءؾ 8   ابن ذكواف: باإلمالةِكج 

اء َشا َشاء 12 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  18

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الياء مع حذفها ام إسكاف  الهمزة إلى

، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

اء َشا َشاء 22 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 الهمزة بكسر ِإنَّا أَنَّا 25
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ الماَء  الما الماءَ  25
اء َجاءت َجاءت 33   ابن ذكواف: باإلمالة تج 

 المْرءُ  المرُ  المْرءُ  34

نقل حركة وقفاً: لهشاـ االاة أوجو: 
الهمزة للراء قبلها ام إسكاف الراء 

، النقل الراء ضمةللوقف، النقل ام رـو 
 شماـمع اإل

 مِرئٍ ٱ 37
 مِري ؛ ٱ

 مِرئٍ ٱ مِريِ ٱ؛  مِرىْ ٱ

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: إبداؿ الهمزة 
 ، ياء تسكن للوقف، التسهيل مع الرـو
إبداؿ الهمزة ياء مكسورة ام اإلسكاف 
للوقف فيتحد ىذا الوجو عمالً مع األوؿ 

مكسورة مع  إبدالها ياءً ويختلف تقديراً، 
 الرـو
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 وير( سورة التك 81) 
 

السما ؛  السماءُ  11
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ 

 العين : بتخفيفىشاـ سعِّرت سِعرت سعِّرت 12
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِرََءاهِ؛ِر ء اه رََءاه رََءاه 23

اء َشا َشاء 28 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ يشاءَ  يشا يشاءَ  29
 

 ( سورة االنفطار 82) 
 

 السماءُ  1
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ  •السما

 الداؿ بتشديد فعدَّل  فعَدل  7

اء َشا َشاء 8 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في التاء كذبوفبْل تُ  بل تُّكذبوف بْل ُتكذبوف 9
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالةِاكأدرَاكِ؛ِأدرِ  أدرَاؾ أدرَاؾ 17
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اكأدرَاكِ؛ِأدرِ  أدرَاؾ أدرَاؾ 18

 
 ( سورة المطففين 83) 

 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اكأدرَاكِ؛ِأدرِ  أدرَاؾ أدرَاؾ 8
 جليبدوف سكت، واإلدغاـ  بل رَّاف رَاف سبلْ  14
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اكأدرَاكِ؛ِأدرِ  أدرَاؾ أدرَاؾ 19
 ألف بعد الفاء بزيادة فاكهين فكهين 31
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ؤالءِ ػػػٰ  ى •ؤالػػػٰ  ؤال ؛ ىػػػٰ  ى ؤالءِ ػػػٰ  ى 32
 اءثىشاـ: بإدغاـ الالـ في ال ىْل اُوب ىل اُّوب ىْل اُوب 36
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 ( سورة االنشقاق 84) 
 

 السماءُ  1
السما ؛ 
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماءُ  •السما

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ وراءَ  ورا وراءَ  10
 د الالـيشدتو  ؛وفتح الصاد بضم الياء؛ وُيَصلَّى وَيْصَلى 12
 لهمزة ياءً وقفاً لهشاـ: إبداؿ ا قِرئَ  قِري قِرئَ  21

 
 ( سورة البروج 85) 

 

السما ؛ و  السماءِ و  1
 •السماو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والسماِء 

 شيٍء  شيِّ  ؛شِي  شيءٍ  9

وقفاً: لهشاـ أربعة أوجو: نقل حركة 
الهمزة إلى الياء مع حذفها ام إسكاف 
، إبداؿ  الياء للوقف، النقل مع الرـو

قبلها فيها الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي 
ام اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء 
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو 

  ؛يُبِدي  يُبِدئُ  13
 يُبِدئُ  ؛ يُبِديُ  ىْ يُبدِ 

وقفاً: لهشاـ خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ياء مدية، التسهيل مع الرـو

الهمزة ياء مضمومة ام اإلسكاف للوقف 
عمالً مع األوؿ  فيتحد ىذا الوجو

ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء مع 
، إبداؿ الهمزة ياء مع اإلشماـ  ؛الرـو

 .؛إشماـ الضمة 
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 ( سورة الطارق 86) 
 

السما ؛ و  السماءِ و  1
 •السماو 

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والسماِء 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اكأدرَاكِ؛ِأدرِ  أدرَاؾ أدرَاؾ 2
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس ماءٍ  •ا؛ م ما ماءٍ  6

السما ؛ و  السماءِ و  11
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والسماِء  •السماو 

 
 ( سورة األعمى 87) 

 

اء َشا َشاء 7 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف:  ش 
 باإلمالة مطلقاً 

 ـ الالـ في التاءىشاـ: بإدغا بْل ُتؤاروف بل تُّؤاروف بْل ُتؤاروف 16
 قرأ ابن عامر ىذا الموضع كحفص إبراىيم إبراىيم 19

 
 ( سورة الغاشية 88) 

 
 : بإمالة الهمزة واأللفىشاـ َءانيةِانيةءِ  َءانية 5

السما ؛  السماءِ  18
 •السما

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس السماِء 

 بدؿ الصاد بالسين :ىشاـ بمصيطرَمْصيطرـب بمصيطر 22
 

 ( سورة الفجر 89) 
 

 الداؿ بتشديد فقدَّر فقَدر 16
 بعدىاالتي وحذؼ األلف  ،الحاء بضم تُحضُّوف تَحػآضُّوف 18

اءِو وَجا وَجاء 22 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: ِج 
 باإلمالة مطلقاً 



 فرش الجزء الثالاين                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 261      

 

 

 وِجيء يْ وجْ ْيْ؛وجْ  وِجيءَ  23

، ولو وقفاً في ىشاـ: إشماـ كسرة الجيم
نقل حركة الهمزة إلى ف: الهمزة وجها

، الياء مع حذفها ام إسكاف الياء للوقف
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي أو 

 قبلها فيها ام اإلسكاف للوقف
 

 ( سورة البمد 90 )
 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اكأدرَاكِ؛ِأدرِ  أدرَاؾ أدرَاؾ 12
 بإبداؿ الهمزة واواً  موصدة مؤصدة 20

 
 ( سورة الشمس 91 )

 

السما ؛ و  السماءِ و  5
 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس والسماِء  •السماو 

 بإدغاـ التاء في الثاء كذبت اَّمود كذبْت اَمود 11
 بالفاء بدؿ الواو فال يخاؼ وال يخاؼ 15

 
 ( سورة الميل 92 )

 

 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ ابت اءَ  ابت ا ابت اءَ  20
 

 لضحى( سورة ا 93 ) 
 ال خال  فييا

 
 ( سورة الشرح 94 )

 ال خال  فييا
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 ( سورة التين 95 )
 ال خال  فييا

 
 ( سورة العمق 96 )

 
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  اقرْأ  اقرا اقرأْ  1
 وقفاً لهشاـ: إبداؿ الهمزة ألفاً  اقرْأ  اقرا اقرأْ  3
 الفتح واإلمالةابن ذكواف وجهاف: ِاهءِ رِ ِرََءاهِ؛ رََءاه رََءاه 7

 
 ( سورة القدر 97 )

 

 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اكأدرَاكِ؛ِأدرِ  أدرَاؾ أدرَاؾ 2
 

 ( سورة البينة 98 )
 

اء َجاءتهم َجاءتهم 4   ابن ذكواف: باإلمالة تهمج 
 وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ حنفاءَ  حنفا حنفاءَ  5

بياء مدية وبعدىا ىمزة  ذكواف:ابن  البريػػئَػػة البريَّة البريَّة 6
 مفتوحة، فتمد الياء على المتصل

بياء مدية وبعدىا ىمزة  ابن ذكواف: البريػػئَػػة البريَّة البريَّة 7
 مفتوحة، فتمد الياء على المتصل

 
 ( سورة الزلزلة 99 )

 

 مطلقاً الهاء  : بإسكافىشاـ وخيراً يرهُ  خيراً يرهْ  وخيراً يرهُ  7
 مطلقاً الهاء  : بإسكافىشاـ وشراً يرهُ  شراً يرهْ  وشراً يرهُ  8
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 ( سورة العاديات 100 )
 ال خال  فييا

 
 ( سورة القارعة 101 )

 
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اكأدرَاكِ؛ِأدرِ  أدرَاؾ أدرَاؾ 3
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اكأدرَاكِ؛ِأدرِ  أدرَاؾ أدرَاؾ 10

 
 كاثر( سورة الت 102 )

 
 بضم التاء لُتروف لَتروف 6

 
 ( سورة العصر 103 )

 ال خال  فييا
 

 ( سورة اليمزة 104 ) 
 

 الميم بتشديد جمَّع جَمع 2
 ابن ذكواف وجهاف: الفتح واإلمالة اكأدرَاكِ؛ِأدرِ  أدرَاؾ أدرَاؾ 5
 بإبداؿ الهمزة واواً  موصدة مؤصدة 8

 
 

 ( سورة الفيل 105 ) 
 ال خال  فييا
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 ( سورة قريش 106 )
 

 الياء بحذؼ إلالؼ إليالؼ 1

؛  الشتا الشتاءِ  2
 •االشت

 وقفاً: لهشاـ خمسة القياس الشتاءِ 

 
 ( سورة الماعون 107 )

 ال خال  فييا
 

 ( سورة الكوثر 108 )
 ال خال  فييا 

 
 ( سورة الكافرون 109 )

 
 : باإلمالةىشاـ َعابدوف ِابدونعِ  َعابدوف 3
 : باإلمالةىشاـ بدَعاِابدعِ  َعابد 4
 : باإلمالةىشاـ َعابدوف ِابدونعِ  َعابدوف 5
 الياء ابن ذكواف: بإسكاف وليْ  وليَ  وليَ  6

 
 ( سورة النصر 110 )

 

اء َجا َجاء 1  ج 
وقفاً: لهشاـ االاة اإلبداؿ، وابن ذكواف: 

 باإلمالة مطلقاً 
  

 ( سورة المسد 111 )
 

 بضم التاء حمالةُ  حمالةَ  4
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 ورة اإلخالص( س 112 )
 

 بهمز الواو كفؤاً  كفواً  4
 

 ( سورة الفمق 113 )
 ال خال  فييا

 
 ( سورة الناس 114 )

 ال خال  فييا
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

 بعد الميمالتي األلف  بحذؼ مػَِل  مػاِل  4
 

 ( سورة البقرة 2) 
 

نذرتهم ؛ اْ َءا َءأَنذرتهم 6
 َءاأَنذرتهم

 نذرتهمَءأَ 
لهشاـ وجهاف: األوؿ ىو اإلدخاؿ مع 

تسهيل الهمزة الثانية وىو المقدـ، والثاني 
 ىو اإلدخاؿ مع تحقيق الهمزة الثانية

 بضم الياء، وفتح الكاؼ، وتشديد الذاؿ ُيَكذِّبوف  َيْكِذبوف 10
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 11
 لقاؼىشاـ: بإشماـ كسرة ا قيل ق يل قيل 13
 بتاء مضمومة بدؿ النوف، وبفتح الفاء تُػْ َفرْ  نػَّْ ِفرْ  58
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل  59
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  67
 بتشديد الظاء َتظَّاَىروف  َتظَاَىروف 85
 بفتح التاء، وإسكاف الفاء، وحذؼ األلف تَػْفُدوىم تُػَفاُدوىم 85
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ لقي ق يل قيل  91

بزيادة ىمزة مكسورة وياء بعد األلف، وال  وميكائِيل وميكاؿ 98
 يخفى المد المتصل ومد البدؿ

 ولكِن الشياطينُ  ولكنَّ الشياطينَ  102
بإسكاف النوف األولى مخففة وكسرىا 
وصاًل اللتقاء الساكنين، وضم النوف 

 الثانية
 وف األولى، وكسر السينبضم الن نُػْنِسخْ  نَػْنَسخْ  106
 بحذؼ الواو األولى قالوا وقالوا 116
 بفتح النوف فيكوفَ  فيكوفُ  117
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 إبراىاـ إبراىيم 124
إبراىيم ؛ 
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص
 بفتح الياء وصالً  عهِديَ  عهِدي 124
 بفتح الخاء تََّخُذوا ٱو تَِّخُذواٱو 125

إبراىيم ؛  إبراىاـ إبراىيم )معاً( 125
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص
 ابن ذكواف: بإسكاف الياء بيتي بيتيَ  بيتيَ  125

 إبراىاـ إبراىيم  126
إبراىيم ؛ 
 إبراىاـ

 دؿ الياء،ىشاـ: بفتح الهاء وألف ب
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص
 بإسكاف الميم، وتخفيف التاء فأْمِتعو فأَمتِّعو 126
127 
+ 

130 
إبراىيم ؛  إبراىاـ إبراىيم 

 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص

 َوَأْوَصى َوَوصَّى 132
دة ىمزة مفتوحة بعد الواو األولى، بزيا

 وبعدىا واو ساكنة، وبتخفيف الصاد
132 + 
133  +
135  +
136  +
140 

 إبراىاـ إبراىيم 
إبراىيم ؛ 
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص

 َءأَنتم  َءاأَنتم َءاا نتم؛ َءأَنتم 140
هيل وتحقيق الهمزة الثانية  ىشاـ: بتس

 كالىما مع إدخاؿ ألف، والتسهيل مقدـ
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 بالتاء بدؿ الياء تعملوف يعلموف 144
ىا ُمَولِّيها 148  بفتح الالـ؛ وألف بعدىا بدؿ الياء ُمَوالَّ
 بالتاء بدؿ الياء ترى يرى 165
 بضم الياء يُػَروف يَػَروف 165
 لقاؼىشاـ: بإشماـ كسرة ا قيل ق يل قيل 170
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ضطر ٱفمُن  ضطرٱفمِن  173
 بضم الراء ليس البرُّ  ليس البرَّ  177

بسكوف النوف دوف تشديد، فتكسر وصالً  ولٰػكنِ  ولٰػكنَّ  177
 لاللتقاء الساكنين

 بضم الراء البرُّ  البرَّ  177

ـُ  184 ـُ  فديٌة طعا ـِ  فديٌة طعا  فديُة طعا
ضم التاء بال تنوين، وكسر ابن ذكواف: ب

 الميم

 َمَساكينَ  مسكين 184
بفتح الميم والسين وألف بعدىا وفتح 

 النوف
 بكسر الباء )فيهما( الِبُيوت البُػُيوت )معاً( 189

بسكوف النوف دوف تشديد، فتكسر وصالً  ولٰػكنِ  ولٰػكنَّ  189
 لاللتقاء الساكنين

 بضم الراء البرُّ  البرَّ  189
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل يلقْ  قيل 206
 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجع تُػْرَجع 210
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  231
 ، وال تخفى القلقلةأسكن ىشاـ الداؿ َقَدرُه َقْدرُه َقَدرُه )معاً( 236
 بحذؼ األلف وتشديد العين فيضعِّفو فيضاِعفو 245

؛  بْصطي َوَ  بْصطي َوَ  بْصطي َوَ  245
 طبصي َوَ 

ابن ذكواف وجهاف: األوؿ بالسين، 
 والثاني بالصاد
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258  +
 إبراىاـ إبراىيم )الثالاة( 260

إبراىيم؛ 
 إبراىاـ

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء،
وابن ذكواف وجهاف: األوؿ كهشاـ، 

 والثاني كحفص
 بحذؼ األلف وتشديد العين يضعِّف يضاِعف 261
 فتح النوفب فَنعما فِنعما 271
 بتشديد الصاد َتصَّدَّقوا َتَصدَّقوا 280
 بضم التنوين )فيهما( تجارٌة حاضرةٌ  تجارًة حاضرًة  282

  
 ( سورة آل عمران 3) 

 
 َأُؤنبئكم 15

 ؛أَاُؤنبئكم
 َأُؤنبئكم  َأُؤنبئكم 

ىشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 
 التحقيق، والثاني كحفص
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 الياء بإسكاف المْيَت  ؛ المْيتِ  الميِّتَ  ؛الميِّتِ  27
 بإسكاف العين وضم التاء وضْعتُ  وضَعتْ  36
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 ، مع المدبعد األلف ضمومةهمزة مب زكرياءُ  زكريا 38
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 بدؿ الياءبالنوف  ونعلمو ويعلمو 48
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لهشاـ وجهاف: األوؿ كسر الهاء دوف  ےيؤدهِ  ےيؤدهِ  ؛يؤدهِ  معاً() ےيؤدهِ  75
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 )فيهما( بدؿ الياء بالتاء تفعلوا؛ تكفروه يفعلوا؛ يكفروه 115
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تحسبن؛  تحسبن 169
 يحسبن
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 بزيادة باء بعد الواو وبالزبر والزبر 184
 ىشاـ: بزيادة باء بعد الواو والكتاب وبالكتاب والكتاب 184
 اءتبدؿ البالياء   يحسبن تحسبن 188
 بتشديد التاء وقتِّلوا وقِتلوا  195
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 بضم الياء وسُيصلوف وسَيصلوف 10
 بفتح الصاد وألف بدؿ الياء يوَصى يوِصي  11
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 ألف بعد العين بزيادة عاقدت عقدت 33
 األلف وتشديد العين بحذؼ يضعِّفها يضاِعفها 40
 السين  وتشديدالتاء  بفتح َتسَّوَّى ُتَسوَّى 42
49-
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 النوفبفتح  نَِعمَّا نِِعمَّا 58
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 61
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم قتلواٱأُف  قتلواٱأِف  66
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم خرجواٱأُو  خرجواٱأِو  66
 بفتح التنوين قليالً  قليلٌ  66
 اءتبدؿ البالياء  لم يكن لم تكن 73
 رة القاؼىشاـ: بإشماـ كس قيل ق يل قيل 77
 بحذؼ األلف السََّلمَ  السَّاَلـَ  94
 بفتح الراء غيرَ  غيرُ  95

   ے؛ نصلوِ  ےنولوِ  115

]نولِو ؛ 
[ ؛ ےنولوِ 
 ؛ نصلوِ ]
 [ےنصلوِ  

؛  ےنولوِ 
   ےنصلوِ 
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بفتح الياء؛ وتشديد الصاد وألف بعدىا؛  َيصَّاَلحا ُيْصِلحا 128
 وفتح الالـ

 بضم الالـ، وبعدىا واو واحدة ساكنة تَػُلوا تَػْلُووا 135
 بضم النوف وكسر الزاي نُػزِّؿ نَػزَّؿ 136
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 األولى اءيبدؿ البالنوف  نؤتيهم يؤتيهم 152
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  163
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 بتشديد التاء لَفتَّحنا لَفَتحنا 96
 بإسكاف الواو َأْو َأمن َأَو َأمن 98
 الياء وصالً  بإسكاف معي معيَ  105

 َأْرِجْئوِ  وَأْرِجْئوُ  َأْرِجوْ  111

بعد الجيم وىاء  بهمزة ساكنة ىشاـ:
بهمزة  :مضمومة مع الصلة، وابن ذكواف
من غير ساكنة بعد الجيم وكسر الهاء 

  صلة

 أَِئنَّ لنا أَاِئنَّ لنا ِإفَّ لنا 113
بالتحقيق  بزيادة ىمزة استفهاـ، فهشاـ:

 دوف إدخاؿ  :مع اإلدخاؿ، وابن ذكواف
 الالـ وتشديد القاؼ بفتح تَػَلقَّفُ  تَػْلَقفُ  117
 بهمزة استفهاـ ام ىمزة مسهلة ام ألفْامنتمَءاْ  اَمنتمءَ  123
 ؛ وتفخيم الراء جليالراء بضم يَػْعُرشوف يَػْعِرشوف 137
 الياء والنوف بحذؼ أنجاكم أنجيناكم 141
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم نظر ٱولكُن  نظرٱولكِن  143

ذؼ وصالً اللتقاء الياء، فتح بإسكاف لَّذينٱءاياتي  لَّذينٱءاياتَي  146
 الساكنين

َّ ٱ 150 ِـّ ٱ بَن ُأ  الميم بكسر بَن ُأ

بفتح الهمزة ام ألف بعدىا وفتح الصاد  َءاَصارَُىم ِإْصَرُىم 157
 ام ألف 

 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 161
 بتاء مضمومة بدؿ النوف، وفتح الفاء تُػْ َفرْ  نَػْ ِفرْ  161
 بحذؼ األلف وضم التاء كم خطيَئتُ  خطيَئاِتكم 161
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 162
 بتنوين ضم بدؿ الفتح معذرةٌ  معذرةً  164

بكسر الباء، وإسكاف الهمزة، وحذؼ  بِْئسٍ  بَِئيسٍ  165
 الياء

 بزيادة ألف؛ وكسر التاء والهاء ذرِّيَّاتِِهم ذرِّيػَّتَػُهم  172
 ىشاـ: بعدـ اإلدغاـ له  ذَّل ي يلهْ  َذل  يله  ذَّل  176
 بدؿ الياءبالنوف  ونذرىم ويذرىم 186



 القسم الثال / الكلمات الفرشية للجزء التاسع                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف 

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 281      

 

 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم دعواٱقُل  دعواٱقِل  195
 ىشاـ: بإابات الياء مطلقاً  كيدوفِ  ےكيدوفِ  كيدوفِ  195

 
 ( سورة األنفال 8) 

 

 العين بضم الرُُّعبَ  الرُّْعبَ  12

 هللُ ٱ ولكنِ  هللَ )معاً(ٱولكنَّ  17
تخلصاً من وصالً بتخفيف النوف وكسرىا 

 التقاء الساكنين؛ وضم ىاء لفظ الجاللة
 بتنوين النوف، واإلخفاء فيما بعدىا جلي ُموِىنٌ  ُموِىنُ  18
 بفتح الداؿ َكْيدَ  َكْيدِ  18
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 وكسر الجيم ،التاء بفتح تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  44
 بدؿ الياء بالتاء وفىإْذ تَػتَ  إذ تػََّتوفى إْذ يَػَتوفي 50
 الهمزة بفتح أَنهم ِإنهم 59
 بدؿ الياء بالتاء منكم مْائة َتكنوِإف  منكم مْائة َيكنوِإف  65
 الضاد بضم ُضْعفاً  َضْعفاً  66
 بدؿ الياءبالتاء  منكم مْائة َتكنفِإف  منكم مْائة َيكنفِإف  66

 
 ( سورة التوبة 9) 

 

 أَائِمة أَئِمة 12
 أئمة

لهشاـ وجهاف: األوؿ إدخاؿ ألف بين  أَئِمة
 الهمزتين وىو المقدـ، والثاني كحفص

 بدؿ اللينة ام ياء مدية، الهمزة بكسر ِإيماف أَْيماف 12
 الراء دوف تنوين بضم عزيرُ  عزيرٌ  30
 وحذؼ الهمزة بضم الهاء؛ يضاُىوف يضاِىُئوف 30
 وكسر الضاد بفتح الياء؛ َيِضلُّ  ُيَضلُّ  37
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل يلقْ  قيل 38
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 46
 وفتح الفاء بدؿ النوف،بياء مضمومة  يُػْعفَ  نَػْعفُ  66

وفتح الذاؿ  بدؿ النوف، بتاء مضمومة تُػَعذَّْب طائفةٌ  نُػَعذِّْب طائفةً  66
 وكذل  بتنوين الضم في )طائفة(

 الياء فبإسكا معي عدواً  معَي عدواً  83
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 صلَواِت  صالَت  103
واو مفتوحة وألف بعدىا، وكسر  بزيادة

 التاء

 مْرَجُئوف مْرَجْوف 106
ىمزة مضمومة قبل الواو فتصبح  بزيادة

 الواو مدية
 الواو بحذؼ الَّذين والَّذين 107
 الثانية وكسر السين ،الهمزة بضم ُأسِّسَ  َأسَِّس )معاً( 109
 النوف  بضم بنيانُوُ  بنيانَُو )معاً( 109
 الراء بإسكاف ُجْرؼٍ  ُجُرؼٍ  109
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم )معاً( 114
 بدؿ الياءبالتاء  تزيغ يزيغ  117

 ( سورة يونس 10) 
 

ف اسكإو  ،وحذؼ األلف ،السين بكسر َلِسْحرٌ  َلَساِحرٌ  2
 الحاء

 الذاؿ بتشديد روف َتذَّكَّ  َتذَكَّروف 3
 بدؿ الياءبالنوف  نفصل يفصل 5
 وألف بدؿ الياء ،فتح القاؼ والضادب َلَقَضى َلُقِضيَ  11
 فتح الالـب أجَلهم أجُلهم 11

ام شين  ،ام نوف ساكنة بفتح الياء، يَنُشرُكم ُيَسيػِّرُكم 22
 وحذؼ الياء ،مضمومة بدؿ السين

 العين بضم متاعُ  متاعَ  23
 الياء بإسكاف المْيت ت )معاً(الميِّ  31
 ألف بعد الميم بزيادة كلماتُ  كلمتُ  33
 فتح الهاءب يَػَهدِّي يَِهدِّي 35
 بدؿ الياءبالنوف  نحشرىم يحشرىم 45
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 52
 بدؿ الياءبالتاء  تجمعوف يجمعوف 58
 ر الباء )فيهما(بكس بُِيوتكمبُِيوتاً؛  بُػُيوتكم ؛بُػُيوتاً  87
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 بفتح الياء لَيضلوا  لُيضلوا 88

، مع المد ف النوفيخفبت :ابن ذكواف وال تتبعافِ  فِّ آوال تتبعػ فِّ آوال تتبعػ 89
 الطبيعي

 ألف بعد الميم بزيادة كلماتُ  كلمتُ  96
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم نظرواٱقُل  نظرواٱقِل  101
 د الجيميشدتو  فبفتح النو  نُػَنجِّ  نُنجِ  103
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  ( سورة ىود 11) 
 

 العين تشديدو  ،حذؼ األلفب يَضعَّف يَضاَعف 20
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 24
 ف الميميخفتالعين و  بفتح فَعِميت فُعمِّيت 28
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 30
 الالـ دوف تنوين بكسر كػػلِّ  كل   40

 ُمْجَراىاِاىاْجرِ ـَِم 41
 ؛وفتح الراء وألف بعدىا ،الميم بضم

 دوف إمالة
 الياء بكسر بنيِّ ػػػٰػػيػػ بنيَّ ػػػٰػػيػػ 42
 بعدـ اإلدغاـ ركْب َمعناٱ ركب مَّعناٱ 42
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل )معاً( 44
 ىشاـ: بإشماـ كسرة ال ين وِغيض ضيوغْ  وِغيض 44
 النوف وتشديد ،الالـ بفتح سأَلنِّ ت تسأْلِن  46
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 48

، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصاًل: بتنوين  كفروا  وداً ام كفروا  وَداْ ام 68
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءأَلد  َءاألدَ  ؛لداْ َءا َءأَلد 72
 اؿ مع التحقيق التسهيل، والثاني اإلدخ

 ينإشماـ كسرة السب ءْ يسْ  يْ سْ ْيْ؛سْ  ِسيَء  77
 (الجمعبزيادة واو بعد الالـ )ب أصَلَواُت َ  أصاَلُت َ  87
 وصالً  بفتح الياء توفيقيَ  توفيقي  88
 الياء وصالً  ابن ذكواف: بفتح أرىطيَ  أرىطي أرىطي 92
 بفتح السين َسِعُدوا ُسِعُدوا 108
 وكسر الجيم بفتح الياء؛ ِجعُ يَػرْ  يُػْرَجعُ  123
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 ( سورة يوس  12)
 

 أبتِ ػػػٰ ػػي 4
 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل: 
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

 الياء بكسر بنيِّ ػػػٰػػيػػ بنيَّ ػػػٰػػيػػ 5

 قتلواٱمبيٍن  قتلواٱمبيٍن  قتلواٱمبيٍن  8-9
الساكنين ىشاـ: تخلص من التقاء 

 بالضم
 (فيهما) بدؿ الياء بالنوف نرتع ونلعب يرتع ويلعب 12

 إضافة مفتوحة وصاًل،ياء  بزيادة بشَرايَ يػػػػٰػػ بشَرىػػػٰ ػػػي 19
 ساكنة وقفاً 

كسر ب :بكسر الهاء، ىشاـ :ابن ذكواف ِىيتَ  ِىْئتَ  َىْيتَ  23
 الهاء، وىمزة ساكنة بدؿ الياء 

 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين  24
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم خرجٱوقالُت  خرجٱوقالِت  31
 وصالً  بفتح الياء ءاباءيَ  ءاباءي 38

 ؛ربابٌ اْ َءا َءَأربابٌ  39
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءَأرباٌب  َءاَأربابٌ 

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 وصالً  بفتح الياء لعليَ  لعلي 46
 الهمزة بإسكاف دْأباً  دأَباً  47
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َيانِوِ  62 َيِتوِ  لفتػْ  ؿ النوف تاءابدإاأللف و  بحذؼ لفتػْ

ف اسكإو  ،وحذؼ األلف ،الحاء بكسر ِحْفظاً  َحاِفظاً  64
 الفاء

 التاء بدوف تنوين بكسر درجاتِ  درجاتٍ  76
 بفتح الياء وحزنَي إلى وحزني إلى 86

 َأِءن  َأِءن ؛أَاِءن  َأِءن  90
األوؿ اإلدخاؿ مع  لهشاـ وجهاف:

 التحقيق، والثاني كحفص

 أبتِ ػػػٰ ػػي 100
 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل: 
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

ؿ ابدإوفتح الحاء و  ،بالياء بدؿ النوف يوَحى نوِحي 109
 الياء األخيرة ألفاً، وال يخفى المنفصل

 الذاؿ بتشديد ُكذِّبوا ُكِذبوا 110
 

 ( سورة الرعد 13) 
  

4 
وزرٌع ونخيٌل صنواٌف 

 لكلمات األربعل بتنوين الكسر وزرٍع ونخيٍل صنواٍف وغيرِ  وغيرُ 

 ىمزة االستفهاـ بإسقاط ِإذا َأِءذا 5
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 5
 ءبدؿ اليا بالتاء توقدوف يوقدوف 17
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ستهزئٱولقُد  ستهزئٱولقِد  32
 الصاد بفتح وَصدوا وُصدوا 33
 د الباءيشدتو  ؛فتح الثاءب ويثَبِّت ويْثِبت 39

 
 ( سورة إبراىيم 14) 

 
 بضم الهاء اهللُ  اهللِ  2
 الياء بإسكاف لي ليَ  22
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 جتثتٱخبيثٍة  جتثتٱخبيثٍة  جتثتٱخبيثٍة  26
 جتثتٱ خبيثةٍ 

تخلص ابن عامر من التقاء الساكنين 
 صبالضم، والبن ذكواف وجو آخر كحف

الياء، فتحذؼ وصالً اللتقاء  بإسكاف لعبادي لعباديَ  31
 الساكنين

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  35

 أفِئدة أفِئدة ؛أفِئيدة أفِئدة 37
والثاني  ،لهشاـ وجهاف األوؿ كحفص

 ، والبدؿ جليبزيادة ياء مدية بعد الهمزة
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 ( سورة الحجر 15) 
 

 الباء بتشديد ربَّما ربَما 2

 ما تَػنَػزَّؿ المالئكةُ  ما نُػنَػزِّؿ المالئكةَ  8
وفتح بتاء مفتوحة بدؿ النوف األولى، 

 ورفع ) المالئكة ( ،الزاي مع التشديد
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين  40

وُعيوٍف  دخلوىاٱُعيوٍف و  45
 دخلوىاٱ

وِعيوٍف 
 دخلوىا ٱ

ىشاـ: العين، و  ابن ذكواف: بكسر
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم

 بكسر الباء  بُِيوتاً  بُػُيوتاً  82
 

 ( سورة النحل 16) 
 

 (فيهما)بالرفع  والشمُس والقمرُ  والشمَس والقمرَ  12
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 17
 بدؿ الياء بالتاء تدعوف دعوفي 20
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 24
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 30
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم عبدواٱأُف  عبدواٱأِف  36

ؿ الياء ابدإوفتح الداؿ و  بضم الياء يُػْهَدى يَػْهِدي 37
 األخيرة ألفاً 

 فتح النوفب فيكوفَ  فيكوفُ  40

 يوَحى نوِحي 43
ؿ ابدإو  ،وفتح الحاء ،بالياء بدؿ النوف

 جلي المنفصلو الياء األخيرة ألفاً، 
 بفتح النوف َنسقيكم ُنسقيكم 66
 بكسر الباء  بُِيوتاً  بُػُيوتاً  68
 ؛ وتفخيم الراء جليالراء بضم يَػْعُرشوف يَػْعِرشوف 68
 بدؿ الياء بالتاء ألم تروا ألم يروا 79
 بكسر الباء  بُِيوتكم ؛ بُِيوتاً  بُػُيوتكم ؛ بُػُيوتاً  80
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 90
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 ؛وليجزين وليجزين ولنجزين 96
 ولنجزين

، والبن ذكواف وجو آخر بدؿ النوف بالياء
 بالنوف كحفص 

 فتح الفاء والتاءب فَػتَػُنوا فُِتُنوا 110
 تقاء الساكنين بالضمتخلص من ال ضطر ٱفمُن  ضطرٱفمِن  115
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  120
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  123
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 ( سورة اإلسراء 17) 
 

 الهمزة وحذؼ الواو الثانية بفتح ليسوءَ  ليسوُءوا  7
 د القاؼيشدتو  ؛وفتح الالـ اء،بضم الي يُػَلقَّاه يَػْلَقاه 13
20-
21 

ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين  نظرٱمحظوراً  نظرٱمحظوراً  نظرٱمحظوراً 
 بالضم

 الفاء دوف تنوين بفتح ُأؼَّ  ُأؼ   23
 والطاء ،الخاء ابن ذكواف: بفتح َخطَئاً  ِخْطئاً  ِخْطئاً  31
 القاؼ بضم بالُقسطاس بالِقسطاس 35
 بدؿ الياءبالتاء  كما تقولوف فكما يقولو  42
 اءبدؿ الت بالياء يسبح تسبح  44
47-
ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين  نظرٱمسحوراً  نظرٱمسحوراً  نظرٱمسحوراً  48

 بالضم
 ىمزة االستفهاـ بإسقاط ِإذا َأِءذا  49
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 49
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم دعواٱقُل  ادعو ٱقِل  56

 َءَأسجد 61
 ؛سجداْ َءا

 َءَأسجد َءاَأسجد
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 الجيم، وال تخفى القلقلة بإسكاف ورْجل  ورِجل  64

 وناَء  ونئا  ونئا  83
 ابن ذكواف بألف بعد النوف وبعدىا ىمزة

، فهي على (من قبيل المتصل) ،مفتوحة
 وزف ) ساء (، من ناء ينوء بمعنى نهض

وكسر الجيم مع  ،وفتح الفاء بضم التاء، تُػَفجِّر تَػْفُجر 90
 تشديدىا

 وفتح الالـ ،وألف بعدىا ،القاؼ بفتح قَاؿَ  ُقْل  93
 ىمزة االستفهاـ بإسقاط ِإذا َأِءذا  98
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 98
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم دعوا ٱأُو  ؛دعوا ٱقُل  دعوا ٱأِو  ؛دعوا ٱقِل  110
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 ( سورة الكي  18) 
 

  جليخفاء اإلو  ؛بترؾ السكت عوجاً قيماً  قيماً  س عوجاً  1
 وكسر الفاء ،الميم بفتح َمْرِفقاً  ِمْرَفقاً  16

 تْزَورُّ  تَزاَورُ  17
د يشدتالزاي وحذؼ األلف و  بإسكاف

الراء، فهي على وزف ) تْفَعلُّ (، وتشبو 
 قولنا ) تْحػَمػرُّ (

 العين بضم رُُعباً  رُْعباً  18
 ف الكاؼاسكإو  ،بدؿ الياء بالتاء وال تشرؾْ  وال يشرؾُ  26

ام واو  ،ف الداؿاسكإو  ،ال ين بضم لُ ْدَوةٱبػ لَ َداةٱبػ 28
 مفتوحة

 الثاء والميم بضم ُمرٌ اُ  اََمرٌ  34
 بعدىا ميم ةاديوز  بضم الهاء؛ منُهما منَها 36
 مطلقاً األلف  بإابات لكنا ىو لكنا ىو 38
 الثاء والميم بضم بُثُمره بَثَمره 42
 القاؼ بضم ُعُقباً  ُعْقباً  44

وفتح الياء مع  بدؿ النوف، بالتاء تسيػَُّر الجباؿُ  نسيػُِّر الجباؿَ  47
 ـ الجباؿالتشديد، وضم ال

 وفتح الباء ،القاؼ بكسر ِقَبالً  قُػُبالً  55
 الواو همزب ُىُزؤاً  ُىُزواً  56
 الثانية وفتح الالـ األولى، الميم بضم لُمهَلكهم لَمهِلكهم 59
 الهاء بكسر أنسانيوِ  أنسانيوُ  63
 الياء بإسكاف معي صبراً  معَي صبراً  67

 ؛نِّيفال تسألَ  فال تسألَنِّي فال تسأْلِني 70
 فال تسأَلنِّ 

النوف، والبن ذكواف  وتشديدالالـ  بفتح
 مطلقاً حذؼ الياء أو إاباتها 

 الياء بإسكاف معي صبراً  معَي صبراً  72
 الكاؼ ابن ذكواف: بضم ُنُكراً  ُنْكراً  ُنْكراً  74
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 الياء بإسكاف معي صبراً  معَي صبراً  75
 الحاء بضم رُُحماً  رُْحماً  81
 وبياء بدؿ الهمزة بعد الحاء، ألف بزيادة َحاِمَية ةَحِمئَ  86
 الكاؼ ابن ذكواف: بضم ُنُكراً  ُنْكراً  ُنْكراً  87

 جزاءُ  جزاءُ وصاًل:  جزاءً  88
الهمزة دوف تنوين، ووقفاً: لهشاـ  بضم

 خمسة القياس
 السين بضم السُّدين السَّدين 93
 )فيهما( فاً ؿ الهمزة ألابدبإ ياجوج وماجوج يْأجوج ومْأجوج 94
 السين بضم ُسداً  َسداً  94
 الصاد والداؿ بضم الصُُّدفين الصََّدفين 96
ػػاً  دكَّاء 98  بتنوين الكاؼ دوف ىمزة دكَّ
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  106

 
 

 ( سورة مريم 19) 
  

 ، مع المدبعد األلف فتوحةبهمزة م زكرياءَ  زكريا 2
 ، مع المدبعد األلف ضمومةبهمزة م ءُ يازكر ػػػػػٰ ػػي زكرياػػػػػٰ ػػي 7
 العين بضم ُعتياً  ِعتياً  8
 الميم بضم ُمتُّ  ِمتُّ  23
 النوف بكسر ِنسياً  َنسياً  23
 الميم والتاء الثانية بفتح َمْن تحَتها ِمْن تحِتها 24
 السين وفتح القاؼ وتشديدالتاء  بفتح َتسَّاَقطْ  ُتَساِقطْ  25
 النوفبفتح  فيكوفَ  فيكوفُ  35
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  41

 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل:  أبتِ ػػػٰ ػػي 42
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء
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43  +
44  +
45 

 أبتِ ػػػٰ ػػي
 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل: 
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالبلوقف بفتح التاء وصاًل؛ وا
 التاء

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  46
 بكسر الالـ ُمْخِلصاً  ُمْخَلصاً  51
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  58
 ىشاـ: بإدغاـ الالـ في التاء ىْل تَعلم ىل تَّعلم ىْل تَعلم 65

 ِإذا ؛َأِءذا  أَاِءذا اَأِءذ 66

الهمزتين مع إدخاؿ  : بتحقيقىشاـ
وجهاف األوؿ   :وابن ذكواف ؛ألف

كحفص، والثاني بإسقاط ىمزة 
 االستفهاـ

 الميم بضم ُمتُّ  ِمتُّ  66
 الجيم بضم ُجثياً  ِجثياً  68
 العين بضم ُعتياً  ِعتياً  69
 الصاد بضم ُصلياً  ِصلياً  70
 مالجي بضم ُجثياً  ِجثياً  72

أبدؿ الهمزة ياء وأدغمها في : ابن ذكواف وريػػَّػػػػاً  ورْئياً  ورْئياً  74
 التي بعدىا فتصبح ياًء مشددة مفتوحة

 يَنَفِطْرفَ  يَػتَػَفطَّْرفَ  90
مع كسر الطاء  ،بنوف ساكنة بعد الياء

 ، وال يخفى ترقيق الراءمخففة
 
 

 ( سورة طو 20) 
 

 بفتح الياء لعليَ  لعلي  10
 الياء بإسكاف ولي وليَ  18
 بدؿ ىمزة الوصل قطع مفتوحة بهمزة َأْشُددْ  ْشُددْ ٱ 31
 الهمزة بضم وُأشركو وَأشركو  32
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 ألف ةاديوز  ،وفتح الهاء ،الميم بكسر ِمَهاداً  َمْهداً  53
 بعدىا

 والحاء بفتح الياء فَيسَحتكم فُيسِحتكم 61
 مع التشديد بفتح النوف ِإفَّ  ِإفْ  63
 بدؿ الياء األولى بالتاء ابن ذكواف: ُتَخيَّل ُيَخيَّل  ُيَخيَّل 66

القاؼ، ومثلو  وتشديدفتح ىشاـ الالـ  تَػَلقَّفُ  تَػَلقَّفْ  تَػْلَقفْ  69
 ابن ذكواف لكن مع ضم الفاء

 بهمزة استفهاـ ام ىمزة مسهلة ام ألف امنتما ْء َءامنتم 71
 الميم بكسر بِملكنا بَملكنا 87
 الميم  كسرب يبنؤِـّ  يبنؤَّ  94
 األولى اءتبدؿ ال بالياء يأتهم تأتهم 133
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 ( سورة األنبياء 21) 
 

 فاسكإو القاؼ وحذؼ األلف  بضم ُقل رَّبي قَاَؿ رَبي 4
 بعدىاالتي مها في الراء ادغإالالـ و 

ؿ ابدإو  ،وفتح الحاء نوف،بدؿ البالياء  يوَحى نوِحي 7
 الياء األخيرة ألفاً، وال يخفى المنفصل

 الياء بإسكاف معي معيَ  24

 يوَحى نوِحي 25
ؿ ابدإو  ،وفتح الحاء نوف،بدؿ البالياء 

 الياء األخيرة ألفاً، وال يخفى المنفصل
 الميم بضم ُمتَّ  ِمتَّ  34
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  36
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ستهزئٱولقُد  ستهزئٱولقِد  41
 وكسر الميمبدؿ الياء، بتاء مضمومة  ْسِمعُ وال تُ  وال َيْسَمعُ  45
 ميم مع التشديدالفتح ب الصمَّ  الصمُّ  45

لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءأَنت  َءاأَنت ؛نتاْ َءا َءأَنت 62
 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

 الفاء دوف تنوين بفتح ُأؼَّ  ُأؼ   67

لهشاـ وجهاف األوؿ تحقيق الهمزتين مع  ةأَئِم أَئِمة  ؛أَائِمة  أَئِمة 73
 اإلدخاؿ، والثاني كحفص 

 بحذؼ النوف الثانية وتشديد الجيم ُنجِّي نُنِجي 88
 ، مع المدبعد األلف فتوحةبهمزة م زكرياَء  زكريا 89
 التاء بتشديد فتِّحت فِتحت  96
 (فيهما) ألفاً  الهمزة ؿابدبإ ياجوج وماجوج يأجوج ومأجوج 96

بكسر الكاؼ، وفتح التاء، وزيادة ألف  للِكَتاب للُكُتب 104
 (اإلفرادبعدىا، )ب

 ُقل رَّب قَاَؿ َرب 112
 فاسكإو  ،وحذؼ األلف ،القاؼ بضم

 بعدىا التي مها في الراءادغإالالـ و 
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 ( سورة الحج 22) 
 

 الالـ بكسر لِيَػػقطع ْليَػقطع 15
 ين بكسر التنو  ولؤلؤٍ  ولؤلؤٍ  وصاًل: ولؤلؤاً  23
 ابن عامر بضم التنوين سواٌء  •سوا ؛ سوا سواءٌ  25
 الياء ابن ذكواف: بإسكاف بيتيْ  بيتيَ  بيتيَ  26
 الالـ بكسر لَِيقضوا ْلَيقضوا 29
 الالـ ابن ذكواف: بكسر ولِػػػُيوفوا ولْػػػُيوفوا ولْػػػُيوفوا 29
 الالـ ابن ذكواف: بكسر ولِػػَيطوفوا ولْػػػَيطوفوا ولْػػَيطوفوا 29
 الهمزة بفتح َأذف ُأذف 39
 التاء بتشديد قتِّلوا قِتلوا 58
 بدؿ الياء بالتاء تدعوف يدعوف 62
 وكسر الجيم ،التاء بفتح تَػْرِجع تُػْرَجع 76
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 ( سورة المؤمنون 23) 
 

 الظاء وحذؼ األلف وإسكافالعين  بفتح َعْظماً  ِعظَاماً  14
 الظاء وحذؼ األلف  وإسكاف العين بفتح الَعْظم الِعظَاـ 14
 بفتح النوف َنسقيكم ُنسقيكم 21
 الالـ دوف تنوين بكسر كلِّ  كل   27
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم عبدواٱأُف  عبدواٱأِف  32
 الميم بضم ُمتم ِمتم 35
 النوف وإسكافالهمزة  بفتح َوَأفْ  َوِإفَّ  52
 فوحذؼ األل ،الراء بإسكاف فخْرج فخَراج 72
 الهمزة األولى بحذؼ ِإذا َأِءذا 82
 الميم بضم ُمتنا ِمتنا 82
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 82
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 85
 بفتح الياء لعليَ  لعلي 100

 
 

 ( سورة النور 24) 
 

 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 1
 فتح العينب أربعَ  أربعُ  6
 بضم التاء والخامسةُ  والخامسةَ  9
 بكسر الباء  بُِيوتكمبُِيوتاً ؛  بُػُيوتاً ؛ بُػُيوتكم 27
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 27
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 28
 بكسر الباء  بُِيوتاً  بُػُيوتاً  29
 كسر الجيمب :كوافابن ذ  ِجُيوبهن ُجُيوبهن  ُجُيوبهن 31
 ، وتفخيم الراء جليفتح الراءب غيرَ  غيِر  31
 بضم الهاء أَيُّػػػوُ  أَيُّوَ  31
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 بكسر الباء  بُِيوتٍ  بُػُيوتٍ  36
 فتح الباء مع التشديدب يسبَّح يسبِّح  36

 ويتػَّْقوِ  52
  ؛ويتَِّقِو 
  ےويتَِّقوِ   ےويتَِّقوِ 

القاؼ والهاء مع الصلة، ولهشاـ  بكسر
كسر القاؼ والهاء دوف   ىو:آخر  وجو

 صلة وىو المقدـ
 بدؿ التاءبالياء  يحسبن تحسبن 57

61 
بُػُيوِت  ؛بُػُيوتكم 

 بكسر الباء  ُيوتاً بِ  ؛ُيوِت ؛ بِ بُِيوتكم  بُػُيوتاً  ؛)الثمانية( 

 

 

 

 ( سورة الفرقان 25) 
 

ساكنين تخلص من التقاء الىشاـ:  نظرٱمسحوراً  نظرٱمسحوراً  نظرٱمسحوراً  8-9
 بالضم

 الالـ بضم ويجعلُ  ويجعلْ  10
 (فيهما) بدؿ الياءبالنوف  فنقوؿ ؛نحشرىم  فيقوؿ ؛يحشرىم  17

 َءأَنتم َءاأَنتم ؛نتماْ َءا َءأَنتم 17
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 األولى بدؿ التاء بالياء يستطيعوف تستطيعوف 19
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 الشين بتشديد تشَّقَّق تَشقَّق 25

 ػػػبػػػٰ واموداً وأصح ػػػبػػػٰ واموَدْا وأصح 38
؛ دغاـ، وال يخفى اإلفتحالوصاًل: بتنوين 
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  41
 بدؿ الباء بالنوف نشراً  بشراً  48
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 60
 وكسر التاء بضم الياء؛ يُػْقِتروا يَػْقُتروا 67
 العين وضم الفاء وتشديداأللف  بحذؼ ُيَضعَّفُ  ُيَضاَعفْ  69
 الداؿ بضم ويخلدُ  ويخلدْ  69
 الهاء دوف صلة بكسر فيوِ  ے فيوِ  69

 
 ( سورة الشعراء 26)  

 

 َأْرِجْئوِ  و َأْرِجْئوُ  َأْرِجوْ  36
مع بهمزة ساكنة وضم الهاء  :ىشاـ
بهمزة ساكنة وكسر  ابن ذكواف:الصلة، و 

 الهاء دوف صلة
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 39
 حقق ىشاـ الهمزتين مع إدخاؿ ألف أَِئن أَاِئن أَِئن 41
 القاؼ وتشديدالالـ  بفتح تَػَلقَّفُ  تَػْلَقفُ  45
 ألف امبهمزة استفهاـ ام ىمزة مسهلة  امنتما ْءَ  َءامنتم 49
 حذؼ ىشاـ األلف حاذروف حذروف حاذروف 56
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوف وُعُيوف وُعُيوف 57
 الياء بإسكاف معيْ  معيَ  62
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 92
 الياء بإسكاف معيْ  معيَ  118
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوف وُعُيوف وُعُيوف 134
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوف وفوُعيُ  وُعُيوف 147
 بكسر الباء  بُِيوتاً  بُػُيوتاً  149
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 وفتح التاء ،وحذؼ الهمزة ،الالـ بفتح لَيكةَ  ْلَئيكةِ  176
 القاؼ بضم بالُقسطاس بالِقسطاس 182
 السين بإسكاف ِكْسفاً  ِكَسفاً  187
 الزاي بتشديد نزَّؿ نَزؿ 193
 الحاء والنوف بفتح الروَح األمينَ  الروُح األمينُ  193
 بالتاء بدؿ الياء تكن  يكن  197
 التنوين بضم ءايةٌ  ءايًة  197
 بدؿ الواو األولى بالفاء فتوكل وتوكل 217

 
 ( سورة النمل 27) 

 

 الباء دوف تنوين بكسر بشهابِ  بشهابٍ  7
 الياء ابن ذكواف: بإسكاف مالي ماليَ  ماليَ  20
 الكاؼ بضم فمُك  فمَك  22
 (فيهما) بدؿ التاءبالياء  ما يخفوف وما يعلنوف ما تخفوف وما تعلنوف 25

الهاء مع الصلة، ولهشاـ وجو  بكسر  ےفألِقوِ  ےفألِقوِ ؛ فألِقِو  فألِقوْ  28
 آخر كسر الهاء دوف صلة

 مطلقاً الياء  بحذؼ ءاتافِ  ءاتانيَ  36

 ؛شكراْ َءا َءَأشكر 40
اإلدخاؿ مع لهشاـ وجهاف: األوؿ  َءَأشكر  َءاَأشكر

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 42
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 44
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم عبدواٱأُف  عبدواٱأِف  45
 الميم وفتح الالـ بضم ُمْهَل  َمْهِل  49
 الهمزة بكسر ِإنا أَنا 51
 بكسر الباء  مبُِيوته بُػُيوتهم 52

 أَئِنكم 55
 ؛أَائِنكم 
 أَئِنكم أَئِنكم

لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزتين 
 مع اإلدخاؿ، والثاني كحفص
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 بدؿ الياء بالتاء تشركوف يشركوف 59
60  +
61  +
62 

 ٰػوػَأِءل  ٰػوػَأِءل ؛ ٰػوػِءلاأَ  ٰػوػَأِءل
ين لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزت
مع اإلدخاؿ وىو المقدـ، والثاني  

 كحفص

 تذَّكَّروف يذَّكَّروف تذَكَّروف 62
 :ىشاـ، و بتشديد الذاؿ ابن ذكواف:

 بالياء وتشديد الذاؿ
 بدؿ الباءبالنوف  نشراً  بشراً  63

63  +
 ٰػوػَأِءل  ٰػوػَأِءل ؛ ٰػوػِءلاأَ  ٰػوػَأِءل 64

لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزتين 
ؿ وىو المقدـ، والثاني  مع اإلدخا

 كحفص
 حقق ىشاـ الهمزتين مع إدخاؿ ألف َأِءذا أَاِءذا َأِءذا 67

مكسورة ام نوف مشددة ام نوف  بهمزة ِإنػََّنا أَئِنَّػا 67
 مفتوحة مخففة

 الهمزة بكسر ِإفَّ  َأفَّ  82

، وال وضم التاء ،ألف بعد الهمزة بزيادة َءاُتوه أَتَػْوه 87
 بح مديةيخفى أّف الواو تص

 بدؿ التاء بالياء ىشاـ: تفعلوف يفعلوف تفعلوف 88
 وكسر الميم ،العين دوف تنوين بكسر فزِع يوِمِئذٍ  فزٍع يوَمِئذٍ  89

 
 ( سورة القصص 28) 

  

 أَئِمة أَئِمة  ؛أَائِمة  أَئِمة 5
لهشاـ وجهاف: تحقيق الهمزتين مع 
إدخاؿ ألف وىو المقدـ، والثاني  

 كحفص
 وضم الداؿ بفتح الياء، ْصُدريَ  ُيْصِدر 23

 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل:  أبتِ ػػػٰ ػػي 26
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

 بفتح الياء لعليَ  لعلي 29
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 الجيم بكسر ِجذوة َجذوة 29
 الراء بضم الرُّىب الرَّىب 32
 بإسكاف الياء وصالً  معيْ  معيَ  34
 ، وال تخفى القلقلةالقاؼبإسكاف  يصدْقني يصدقُني 34
 بفتح الياء لعليَ  لعلي 38

 أَئِمة أَئِمة  ؛أَائِمة  أَئِمة 41
لهشاـ وجهاف: تحقيق الهمزتين مع 
إدخاؿ ألف وىو المقدـ، والثاني  

 كحفص
 وكسر الحاء ،السين وبعدىا ألف بفتح َساِحراف ِسْحراف 48
 سرة القاؼىشاـ: بإشماـ ك وقيل ق يلْو وقيل 64
 الخاء وكسر السين بضم لُخِسف لَخَسف 82

 
 ( سورة العنكبوت 29) 

 
 الفتح بتنوين مودةً  مودةَ  25
 فتح النوفب بيَنكم بيِنكم 25
 حقق ىشاـ الهمزتين مع إدخاؿ ألف أَئِنكم أَائِنكم أَئِنكم 29
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  31
 ينإشماـ كسرة السب ءْ يسْ  يْ سْ ْيْ؛سْ  ِسيَء  33
 د الزاييشدتو األولى؛  بفتح النوف منَػزِّلوف منزِلوف 34

 واموداً َوقد واموَدْا َوقد 38
، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصاًل: بتنوين 

 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 
 بكسر الباء  ِبُيوتال البُػُيوت 41
 اءبدؿ اليبالتاء  تدعوف يدعوف 42

 
 
 
 



 ة للجزء الحادي والعشرين القسم الثال / الكلمات الفرشي                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف 

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 314      

 

 

  
 بدؿ الياء بالنوف ونقوؿ ويقوؿ  55
 بفتح الياء أرضيَ  أرضي 56

 
 ( سورة الروم 30) 

 
 (فيهما)الياء  بإسكاف المْيتَ  ؛المْيِت  الميِّتَ  ؛الميِِّت  19

 ُتْخَرجوف ُتْخَرجوف 19
؛ ُتْخَرجوف 
 َتْخُرجوف

األوؿ كحفص،  :ابن ذكواف وجهاف
 والثاني بفتح التاء وضم الراء

 التي قبل الميم الالـ بفتح للعاَلمين للعاِلمين 22

  ؛ِكْسفاً  ِكَسفاً  48
 ِكَسفاً 

السين، ولهشاـ وجو آخر وىو  بإسكاف ِكْسفاً 
 )كحفص( فتح السين

 الضاد فيها بضم ُضعفاً  ؛ُضعٍف )معاً(  عفاً ؛ ضعٍف )معاً( ض 54
 بدؿ الياء بالتاء تنفع ينفع 57

 
 ( سورة لقمان 31) 

 
 الذاؿ بضم ويتخُذىا ويتخَذىا 6
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  6
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم شكرٱأُف  شكرٱأِف  12
 بكسر الياء األخيرة ػػػبُػَنيِّ يَػػػٰ  ػػػبُػَنيَّ يَػػػٰ  13
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم شكرٱأُف  شكرٱأِف  14
 بكسر الياء األخيرة ػػػبُػَنيِّ يَػػػٰ  ػػػبُػَنيَّ يَػػػٰ  16
 بكسر الياء األخيرة ػػػبُػَنيِّ يَػػػٰ  ػػػبُػَنيَّ يَػػػٰ  17

 نِْعَمةً  نَِعَموُ  20
وتاء مربوطة منونة بالفتح  ،العين بإسكاف

 واإلخفاء جلي )على اإلفراد(؛ بدؿ الهاء
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 21
 بدؿ الياءبالتاء  تدعوف يدعوف  30
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 ( سورة السجدة 32) 
 

 الالـ بإسكاف خْلقو خَلقو 7
 ىمزة االستفهاـ بحذؼ ِإذا َأِءذا 10
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 10
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 20

 أَئِمة أَئِمة  ؛أَائِمة  أَئِمة 24
لهشاـ وجهاف: تحقيق الهمزتين مع 

لف وىو المقدـ، والثاني  إدخاؿ أ
 كحفص

 
 ( سورة األحزاب 33) 

 

 الظاء وفتح الراء وتشديدالتاء  بفتح َتظَّاَىروف ُتظَاِىروف 4
 مطلقاً األلف  بإابات الظنونا الظنونا 10
 األولى الميم بفتح َمقاـ ُمقاـ 13
 بكسر الباء  نابُِيوت بُػُيوتنا 13
 الهمزة بكسر ِإسوة ُأسوة 21
 العين بضم الرُُّعب ْعبالرُّ  26

 ،وحذؼ األلف بدؿ الياء،بالنوف  ُنَضعِّفْ  ُيَضاَعفْ  30
 ىاكسر ع  د العين ميشدتو 

 باءالفتح ب العذابَ  العذابُ  30
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 ، وترقيق الراء جليكسر القاؼب وِقرف وَقرف 33
 بكسر الباء  نبُِيوتك بُػُيوتكن 33
 بكسر الباء  نبُِيوتك بُػُيوتكن 34
 بدؿ الياء بالتاء ابن ذكواف: تكوف يكوف يكوف 36
 كسر التاءب وخاتِم وخاَتم 40

 ترجي 51
 ؛  يترج

 أبدؿ ابن عامر الياء ىمزة مضمومة ترجئُ  يُ ؛ ترج ترجيْ 

 بكسر الباء  بُِيوت بُػُيوت 53
 مطلقاً ت األلف ااببإ الرسوال الرسوال 66
 وكسر التاء بعد الداؿ، ألف بزيادة ساَداتِنا ساَدتَنا 67
 مطلقاً ت األلف ااببإ السبيال السبيال 67
 بدؿ الباء بالثاء كثيراً  كبيراً  68

 
 ( سورة سبأ 34) 

 
 الميم بضم عالمُ  عالمِ  3
 التنوين بكسر أليمٍ  أليمٌ  5
 السين بإسكاف ِكْسفاً  ِكَسفاً  9
 الهمزة ابن ذكواف: بإسكاف منَسْأتو منَسأَتو منَسأَتو 14
 السين وألف بعدىا وكسر الكاؼ بفتح مَساِكنهم ممْسَكنه 15

وفتح الزاي، وضم  بدؿ النوف،بالياء  ُيجاَزى الكفورُ  ُنجاِزي الكفورَ  17
 الراء في "الكفور"

 العين وتشديدحذؼ األلف : بىشاـ باِعد بعِّد باِعد 19
 ف الداؿ في "صدؽ"يخفبت ولقْد َصَدؽ ولقد صََّدؽ ولقْد َصدَّؽ 20
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم دعواٱقُل  دعواٱقِل  22
 الفاء والزاي بفتح فَػزَّع فُػزِّع 23
 بدؿ الياء بالنوف نحشرىم يحشرىم 40
 بدؿ الياء بالنوف نقوؿ يقوؿ 40
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 حاءإشماـ كسرة الب ليحْ ْو وِحيل 54
  

 ( سورة فاطر 35) 
 

 التاء وكسر الجيم بفتح تَػْرِجع تُػْرَجع 4
 الياء بإسكاف مْيت ميِّت 9
 بكسر التنوين  ولؤلؤٍ  ولؤلؤٍ  وصاًل: ولؤلؤاً  33
 بعد النوف )على الجمع( ألف بزيادة بيناتٍ  بينتٍ  40

 
 ( سورة يس 36) 

 
اً )معاً( 9  السين بضم ُسدَّاً  َسدَّ

 َءأَنذرتهم 10
 ؛نذرتهماْ َءا

 َءأَنذرتهم  َءاأَنذرتتهم
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق التسهيل، 

لهشاـ وجهاف: األوؿ تحقيق الهمزتين  أَِئن أَِئن  ؛أَاِئن  أَِئن 19
 مع اإلدخاؿ، والثاني كحفص

 ؛تخذاْ َءا َءأَتخذ 23
 َءاأَتخذ

لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءأَتخذ 
 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

 كسرة القاؼىشاـ: بإشماـ   قيل ق يل قيل 26
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 كسر العين: بابن ذكواف الِعُيوف الُعُيوف الُعُيوف 34
 وكسر التاء والهاء بعد الياء، ألف بزيادة ذريَّاتِِهم ذريػَّتَػُهم 41
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 45
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 47
 اـ الخاءفتح ىش َيِخصموف َيَخصموف َيِخصموف 49
 بال سكت على األلف مرقدنا ىذا        ىذا سمرقدنا 52
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم عبدونيٱوأُف  عبدونيٱوأِف  61

 ُجْباَلً  ِجِبالًَّ  62
ف يخفتالباء، و  فاسكإو  ،الجيم بضم

 الالـ

وضم  ؛ف الثانيةاسكإاألولى و  بفتح النوف نَنُكْسو نُػَنكِّْسو 68
 يفها، واإلخفاء جليع تخفالكاؼ م

 بدؿ الياء بالتاء :ابن ذكواف تعقلوف يعقلوف يعقلوف 68
 بدؿ الياء بالتاء لتنذر لينذر 70
  بفتح النوف فيكوفَ  فيكوفُ  82

 
 ( سورة الصافات 37) 

 

 التاء دوف تنوين بكسر بزينةِ  بزينةٍ  6
 ف الميميخفتو  ،السين فاسكبإ يْسَمعوف يسَّمَّعوف 8
 حذؼ ىمزة االستفهاـب ِإذا َأِءذا 16
 الميم بضم ُمتنا ِمتنا 16
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 16
 ف الواواسكبإ َأوْ  َأوَ  17
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 35

 أَئِنا أَئِنا  ؛أَائِنا  أَئِنا 36
لهشاـ وجهاف: األوؿ بتحقيق الهمزتين 

 والثاني كحفص دخاؿ،مع اإل
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين 40
 ق الهمزتين مع اإلدخاؿيحق: بتىشاـ َأِءن  أَاِءن  َأِءن  52
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 ىمزة االستفهاـ بحذؼ ِإذا َأِءذا 53
 الميم بضم ُمتنا ِمتنا 53
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 53
 الالـ بكسر صينالمخلِ  المخَلصين 74
 ق الهمزتين مع اإلدخاؿيحق: بتىشاـ أَئِفكاً  أَائِفكاً  أَئِفكاً  86
 الياء بكسر بنيِّ ػػػٰػػيػػ بنيَّ ػػػٰػػيػػ 102

 ػأبتَ ػػٰ ػػيوصاًل:  أبتِ ػػػٰ ػػي 102
 بتْ أػػػٰ ػػيوقفاً: 

بدؿ  هاءالببفتح التاء وصاًل؛ والوقف 
 التاء

 ؛وإفَّ ِإْلياس  ياسوإفَّ ِإلْ  وإفَّ ِإْلياس 123
 ْلياس ٱوإفَّ 

ابن ذكواف وجهاف: األوؿ كحفص، 
والثاني بإبداؿ ىمزة القطع بهمزة وصل، 

 ويبدأ بها بفتح ىمزة الوصل
 (فيها)والباء  بضم الهاء اهللُ ربُّكم وربُّ  اهللَ ربَّكم وربَّ  126
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين 128
 الهمزة وألف بعدىا وكسر الالـ بفتح نَءاِؿ ياسي ِإْؿ ياسين  130
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 155
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين 160
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين 169

 
 ( سورة ص 38) 

  

 َأُءنزؿ 8
 ؛نزؿ ءُ أَا
 ؛َأُءنزؿ  
 ُءنزؿ ا ْأَ 

 َأُءنزؿ 

لهشاـ االاة أوجو: تحقيق الهمزة الثانية 
، والثاني كحفص، (المقدـ)مع اإلدخاؿ 

والثال  تسهيل الهمزة الثانية مع 
 اإلدخاؿ

 الالـ وحذؼ الهمزة وفتح التاء  بفتح لَيكةَ  اأْلَيكةِ  13
 الياء بإسكاف ولي وليَ  23
41 -
 ركضٱوعذاٍب  42

وعذاٍب 
 ركضٱ

وعذاٍب 
 ركضٱ

ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين 
 بالضم

 كسر ىشاـ التاء دوف تنوين بخالصةٍ  بخالصةِ  بخالصةٍ  46
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 ف السينيخفبت وغَساؽٌ  وغسَّاؽٌ  57
 الياء بإسكاف ليْ  ليَ  69
 الالـ بكسر المخِلصين المخَلصين 83
 القاؼ بفتح فالحقَّ  فالحقُّ  84

 
 ( سورة الزمر 39)  

 
 بضم الهاء مع الصلة ابن ذكواف: ويرضوُ  يرضوُ  يرضوُ  7
 : بإشماـ كسرة القاؼىشاـ وقيل ق يلْو وقيل 24
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 تأمرونَِني تأمرونِّي 64
بنونين مخففتين األولى مفتوحة والثانية 

 مكسورة
 ىشاـ: إشماـ كسرة الجيم وِجيء يْ وجْ ْيْ؛وجْ  وِجيء 69
 إشماـ كسرة السينب يقوسْ  وِسيق 71
 التاء بتشديد فتِّحت فِتحت 71
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 72
يق يقوسِ  73  إشماـ كسرة السينب وس 
 التاء بتشديد فتِّحت فِتحت 73
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 75

 
 ( سورة غافر 40) 

 

 ألف بعد الميم بزيادة كلماتُ  كلمتُ  6
 بدؿ الياء بالتاء ىشاـ: يدعوف تدعوف يدعوف 20
 بدؿ الهاء بالكاؼ منكم منهم 21
 ىمزة ) أو ( وفتح الواو بحذؼ َوَأف أْو َأف 26
 والهاء بفتح الياء َيْظَهرَ  يُْظِهرَ  26
 الداؿ بضم الفسادُ  الفسادَ  26
 بتنوين كسر ابن ذكواف: قلبٍ  قلبِ  قلبِ  35
 بفتح الياء لعليَ  لعلي 36
 العين بضم فأطلعُ  فأطلعَ  37
 الصاد بفتح وَصدَّ  وُصدَّ  37
 الياء : بفتحىشاـ مالي ماليَ  مالي 41
 وصل وضم الخاء بهمزة ْدُخلواٱ َأْدِخلوا 46
 بدؿ الياء بالتاء تنفع ينفع 52
 بالياء بدؿ التاء يتذكروف تتذكروف 58
 الشين ابن ذكواف: بكسر ِشيوخاً  ُشيوخاً  ُشيوخاً  67
 بفتح النوف فيكوفَ  فيكوفُ  68
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 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 73
 

 ( سورة فصمت 41) 
 

 نكمأَئِ  9
؛  نكمىـ أَا

 أَئِنكم نكمأَائِ 
لهشاـ وجهاف: تسهيل الهمزة الثانية مع 

 اإلدخاؿ، وتحقيقها مع اإلدخاؿ
 الراء، وال يخفى تفخيمها بإسكاف أْرنا أرِنا 29
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 43
 ىشاـ: بحذؼ ىمزة االستفهاـ عجميا ْءَ  َأعجمي عجميا ْءَ  44
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 ونآءَ   نئاو  ونئا 51
بألف بعد النوف وبعدىا ىمزة  :ابن ذكواف
، فهي على (من قبيل المتصل)مفتوحة 

 وزف ) ساء (، من ناء ينوء بمعنى نهض
 

 ( سورة الشورى 42)  
 

 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  13

سر الهاء دوف لهشاـ وجهاف: األوؿ ك ےنؤتوِ  ےنؤتوِ نؤتِو ؛  ےنؤتوِ  20
 صلة وىو المقدـ، والثاني كحفص

 بالياء بدؿ التاء يفعلوف تفعلوف 25
 الفاء بحذؼ بما فبما 30
 الميم بضم ويعلمُ  ويعلمَ  35

 
 ( سورة الزخر  43) 

 

 ِمَهاداً  َمْهداً  10
ألف  ةاديوز  ،وفتح الهاء ،الميم بكسر

 بعدىا
 وضم الراء ،التاء ف: بفتحابن ذكوا َتْخُرجوف  ُتْخَرجوف  ُتْخَرجوف 11

 ينشا ؛  يُػَنشَُّؤا 18
 ؛ يَنَشوُ  يَنَشوْ 

بفتح الياء، وإسكاف النوف، وتخفيف  يَنَشُؤا 
 الشين

 وحذؼ األلف ،وفتح الداؿ ،بنوف ساكنة ِعْندَ  ِعبادُ  19
 بكسر الباء  ملِبُيوته لبُػُيوتهم 33
 بكسر الباء  مولِبُيوته ولبُػُيوتهم 34

ف الميم، ولهشاـ وجو آخر يخفبت لَما لمَّا ؛ لَما لمَّا 35
 بالتشديد كحفص

اء َجاءانا َجاءنا 38  بزيادة ألف بعد الهمزة  اناج 
 بضم الهاء يا أيُّػػوُ  يا أيُّػػوَ  49
 ألف بعدىا ةاديوز  ،السين بفتح َأَساورة َأْسورة 53
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 الصاد بضم يُصدوف يِصدوف 57
 الهمزة الثانيةل يسهبت الهتناا ْءَ  َءأَالهتنا 58
 مطلقاً  بإابات الياء ےيا عباد يا عبادِ  68

وضم الهاء مع صلتها بواو  ،بفتح الالـ ياربِّ  ووِقيَلوُ  ياربِّ  ےوِقيِلوِ  88
 لفظية بالقصر

 بدؿ الياء بالتاء تعلموف يعلموف 89
 

 ( سورة الدخان 44) 
 

 الباء بضم ربُّ  ربِّ  7
 العين ن ذكواف: بكسراب وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  25
 بدؿ الياء بالتاء ت لي ي لي 45
 بضم التاء فاعُتلوه فاعِتلوه 47
ـٍ  51 ـٍ  َمقا  األولى ضم الميمب ُمقا
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  52

 
 ( سورة الجاثية 45) 

 
 بدؿ الياء بالتاء تؤمنوف يؤمنوف 6
 وبهمز الوا ُىُزؤاً  ُىُزواً  9
 التنوين بكسر أليمٍ  أليمٌ  11
 بدؿ الياء بالنوف لنجزي ليجزي 14
 التنوين بضم سواٌء  •سوا ؛ سوا سواءٌ  21
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 23
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 32
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 34
 اوبهمز الو  ُىُزؤاً  ُىُزواً  35
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 ( سوة األحقا  46) 
 

 بدؿ الياء بالتاء لتنذر لينذر 12

 ُحْسناً  إْحَساناً  15
ف اسكإو  ،وضم الحاء ،الهمزة بحذؼ

 السين
 فتح الكاؼ: بىشاـ ُكرىاً  َكرىاً  ُكرىاً )معاً( 15
 بدؿ النوف بياء مضمومة يُػتػقبل نَتقبل 16
 النوف بضم أحسنُ  أحسنَ  16
 بدؿ النوف بياء مضمومة جاوزويُػػت ونَػػتجاوز 16
 الفاء دوف تنوين بفتح أؼَّ  أؼ   17

النوف األولى في الثانية،  : بإدغاـىشاـ أتعدانِِني أتعدآنػِّػػي أتعدانِِني 17
 فتمد األلف من قبيل المد الالـز

 بدؿ الياء األولى بالنوف ابن ذكواف: ولنوفيهم وليوفيهم وليوفيهم 19

 َأذىبتم 20
 ؛تم ذىبااْ ءَ 

 َءَأذىبتم َءاَأذىبتم
لهشاـ وجهاف: و بزيادة ىمزة استفهاـ، 

التسهيل مع اإلدخاؿ، والتحقيق مع 
 اإلدخاؿ

 بدؿ الياء بتاء مفتوحة َترى يُرى 25
 بفتح النوف مساكَنهم مساكُنهم 25

 
 ( سورة محمد  47) 

 
 القاؼ والتاء وألف بينهما بفتح قَاتَلوا قُِتلوا 4
 مفتوحة بهمزة سرارىمأَ  ِإسرارىم 26

 
 ( سورة الفتح 48) 

 

 بكسر الهاء، وترقيق الـ لفظ الجاللة عليِو اهلل عليُو اهلل 10
 بدؿ الياء األولى بالنوف فسنؤتيو فسيؤتيو 10
 بدؿ الياء بالنوف ندخلو يدخلو 17
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 بدؿ الياء بالنوف نعذبو يعذبو 17
 الطاء ابن ذكواف: بفتح شطَأه شْطأه شْطأه 29

قرأ بهمزة يف ؛حذؼ األلفب :ابن ذكواف فأزره فآزره  فآزره 29
 قطع

 
 ( سورة الحجرات 49) 

 ال خالؼ في الفرش
 

 ( سورة ق 50) 
 

 َأِءذا  َأِءذا ؛أَاِءذا  َأِءذا 3
لهشاـ وجهاف: األوؿ بالتحقيق مع 

 اإلدخاؿ، والثاني كحفص
 الميم بضم ُمتنا ِمتنا 3
33-
 دخلوىاٱمنيٍب  34

منيٍب 
 دخلوىاٱ

منيٍب 
 دخلوىاٱ

ىشاـ: تخلص من التقاء الساكنين 
 بالضم

 الشين بتشديد تشَّقَّق تَشقَّق 44
 

 ( سورة الذاريات 51) 
 

 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوف وُعُيوف وُعُيوف 15
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء إبراِىيم إبراَىاـ إبراِىيم  24

 
 



 شرين القسم الثال / الكلمات الفرشية للجزء السابع والع                                      الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف 

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة ابن عامر
 البيان

 ابن ذكوان هشام
 

                                                                                                                 317      

 

 

 
 

 بإشماـ كسرة القاؼىشاـ:  قيل ق يل قيل 43
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 49

 
 ( سورة الطور 52) 

 
 ألف بعد الياء بزيادة ذرياتُهم ذريَّػػتُػهم 21
 وكسر التاء ،ألف بعد الياء بزيادة ذرياتِهمبهم  ذريَتهمبهم  21
 بالصاد ابن ذكواف:بالسين، و  :ىشاـَاملِصيطرونَاملْصيطرونَاملِصيطرون 37

 
 ( سورة النجم 53) 

 

 د الذاؿيشد: بتىشاـ ما كَذب ما كذَّب ما كَذب 11
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء وإبراِىيم وإبراَىاـ وإبراِىيم  37

وصاًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛  واَموداً فما واَموَدْا فما 51
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 
 ( سورة القمر 54) 

 

 التاء بتشديد ففتَّحنا حناففتَ  11
 العين ابن ذكواف: بكسر ِعُيوناً  ُعُيوناً  ُعُيوناً  12

 َأُءلقي 25
 ؛أَاُءلقي 
 ؛َأُءلقي 

 لقياْ أَا
 َأُءلقي 

لهشاـ االاة أوجو: بتحقيق الهمزة الثانية 
 -مع اإلدخاؿ، وبتحقيقها دوف إدخاؿ 

، وبتسهيل الهمزة الثانية مع -كحفص 
 اإلدخاؿ

 بدؿ الياء بالتاء ستعلموف فسيعلمو  26
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 ( سورة الرحمن 55) 
 

 الباء بفتح والحبَّ  والحبُّ  12
 بدؿ الواو وبعدىا ألف ،الذاؿ بفتح َذا العصف ُذو العصف 12
 فتح النوفب والريحافَ  والريحافُ  12
 بضم الهاء أيُّوُ  أيُّوَ  31
 ءبدؿ اليا وبعدىا واو ؛الذاؿ بضم ُذو الجالؿ ِذي الجالؿ 78

 
 ( سورة الواقعة 56) 

 

 الزاي بفتح ينَزفوف ينزِفوف 19
 ق الهمزتين مع اإلدخاؿيحق: بتىشاـ َأِءذا أَاِءذا َأِءذا 47
 الميم بضم ُمتنا ِمتنا 47
 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا أَاِءنا َأِءنا 47
 الواو بإسكاف َأْو آباؤنا َأَو آباؤنا 48
 الشين بفتح َشرب ُشرب 55

 َءأَنتم  َءاأَنتم ؛نتماْ َءا َءأَنتم 59
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّروف تذَكَّروف 62
64  +
69  +
72 

 َءأَنتم  َءاأَنتم ؛نتماْ َءا َءأَنتم
لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع 

 دخاؿ مع التحقيق التسهيل، والثاني اإل

 
 ( سورة الحديد 57) 

 

 التاء وكسر الجيم بفتح تَػْرِجع تُػْرَجع 5
 التنوين بضم وكلٌ  وكالً  10
 د العينيشدتو  ،األلف بحذؼ فيضعِّفو فيضاِعفو 11
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 13
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 بدؿ الياءبالتاء  تؤخذ يؤخذ 15
 الزاي بتشديد نزَّؿ نَزؿ 16
 العين وتشديداأللف  بحذؼ يضعَّف يضاَعف 18
 (ىو) بحذؼ اهلل ال ني اهلل ىو ال ني 24
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء وإبراِىيم وإبراَىاـ وإبراِىيم  26
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 ( سورة المجاِدلة 58) 
 

 د الظاءيشدتو  ؛والهاء بفتح الياء َيظَّاَىروف يُظَاِىروف 2
 د الظاءيشدتو  ؛والهاء بفتح الياء َيظَّاَىروف يُظَاِىروف 3
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل )معاً( 11
 الجيم وحذؼ األلف بإسكاف المْجلس المَجالس 11

 ؛شفقتماْ َءا َءَأشفقتم 13
 َءاَأشفقتم

لهشاـ وجهاف: األوؿ اإلدخاؿ مع  َءَأشفقتم 
 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 

 بفتح الياء ورسليَ  ورسلي 21
 

 ( سورة الحشر 59) 
 

 العين بضم الرُُّعب الرُّْعب 2
 بكسر الباء  مبُِيوته بُػُيوتهم 2

  ؛ال يكوف  ال يكوف 7
 ال تكوف

 بالتاء ولو وجو آخر كحفص ىشاـ: ال يكوف

 ضم التنوين: بىشاـ دولةً  دولةٌ  دولةً  7
 

 ( سورة الممتحنة 60) 
 

د الصاد يشدتو  ؛وفتح الفاء بضم الياء؛ يُػَفصَّل يَػْفِصل 3
 مع فتحها

 الهمزة بكسر ِإسوة ُأسوة 4
 ىشاـ: بفتح الهاء وألف بدؿ الياء في إبراِىيم في إبراَىاـ في إبراِىيم  4
 الهمزة بكسر ِإسوة ُأسوة 6
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 ( سورة الص  61) 
 

 ومتمٌّ نورَهُ   ےمتمُّ نورِهِ  8
، وفتح الراء، وضم للميم بتنوين الضم

 والصلة بواو لفظية، واإلدغاـ جليالهاء، 
 بفتح النوف، وتشديد الجيم تَنجِّيكم تنِجيكم 10

 
 ( سورة الجمعة 62) 

 ال خالؼ في الفرش

 
 ( سورة المنافقون 63) 

 
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 5

 
 ( سورة التغابن 64) 

 
 بدؿ الياءبالنوف  نكفر يكفر 9
 بدؿ الياء بالنوف وندخلو ويدخلو 9
 العين وتشديداأللف  بحذؼ يضعِّفو يضاِعفو 17

 
 ( سورة الطالق 65) 

 
 بكسر الباء  هنبُِيوت بُػُيوتهن 1
 ضمالبتنوين  ػػػِلغٌ بَػػػٰ  ػػػِلغُ بَػػػٰ  3
 بفتح الراء، وضم ىاء الكناية وهُ َأْمرَ  ےَأْمرِهِ  3
 الكاؼ ابن ذكواف: بضم نُكراً  نْكراً  نْكراً  8
 بدؿ الياء بالنوف ندخلو يدخلو 11
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 ( سورة التحريم 66) 
 

 الظاء بتشديد تظَّاىرا تظَاىرا 4
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 10

 وكِػػتَػابػو وُكػػتُػػبػو 12
ألف  ةاديوز  ،وفتح التاء ،الكاؼ بكسر

 بعدىا
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 ( سورة تبارك 67) 
 

 َءَأمنتم 16
 ؛منتم اْ َءا

 تم َءَأمن َءاَأمنتم 
لهشاـ وجهاف: تسهيل الهمزة الثانية مع 

 اإلدخاؿ، وتحقيقها مع اإلدخاؿ
 سينإشماـ كسرة الب ئتيسْ  ِسيئت 27
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 27

 
 ( سورة القمم 68) 

 

 فا ْأَ  فاْ أَا َأف 14
، فهشاـ يسهل استفهاـ ىمزة بزيادة

ها الثانية مع اإلدخاؿ، وابن ذكواف يسهل
 دوف إدخاؿ

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم غدواٱأُف  غدواٱأِف  22
 

 ( سورة الحاقة 69) 
 

 يؤمنوف تؤمنوف 41
 ؛يؤمنوف 
 تؤمنوف

، والبن ذكواف وجو آخر بدؿ التاء بالياء
 بالتاء كحفص

 ؛ كَّروفذَّ ي يذَّكَّروف تذَكَّروف 42
  كَّروفتذَّ 

بن ، والد الذاؿيشدتو بدؿ التاء، بالياء 
 ذكواف وجو آخر بالتاء وتشديد الذاؿ  

 
 ( سورة المعارج 70) 

 

 ؿ الهمزة ألفاً ابدبإ ساؿ سأؿ 1
 التنوين بضم نزاعةٌ  نزاعةً  16
 األلف الثانية بحذؼ بشهادتهم بشهاداتهم 33
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 ( سورة نوح 71) 
 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم عبدواٱأُف  عبدواٱأِف  3
 فتح الياءب دعاءيَ  دعاءي 6
 الياء ابن ذكواف: بإسكاف بيتيْ  بيتيَ  بيتيَ  28

 
 ( سورة الجن 72) 

 
 بدؿ الياء بالنوف نسلكو يسلكو 17

الالـ، ولو وجو آخر   : بضمىشاـ لِبداً  لُبداً  ؛لِبداً  لِبداً  19
 كحفص

 القاؼ والالـ وبينهما ألف بفتح قَاؿَ  ُقلْ  20
 

 ( سورة المزمل 73)  
 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم نقصٱُو أ نقصٱأِو  3
 وألف بعدىا ،وفتح الطاء ،الواو بكسر ِوطَاءً  َوْطئاً  6
 الباء مع بقاء التشديد بكسر ربِّ  ربُّ  9
 الالـ : بإسكافىشاـ اُلثي اْلثي اُلثي 20

، وال والهاءين الثانية بكسر الفاء والثاء  ےوالِثوِ  ےونصِفوِ  ووالَثوُ  وونصَفوُ  20
 فى صلة ىاء الكناية وصالً بياء لفظيةيخ

 
 ( سورة المدثر 74) 

 
 بكسر الراء، وترقيق الراء جلي الرِّجز والرُّجز 5

بفتح الذاؿ وألف بعدىا، وحذؼ ىمزة  إَذا َدبر إْذ َأْدبر 33
 )أدبر(، وفتح الداؿ فيها

 الفاء بفتح مستنَفرة مستنِفرة 50
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 ( سورة القيامة 75) 
 

 بدؿ التاء بالياء فيحبو  تحبوف 20
 بدؿ التاء بالياء ويذروف وتذروف 21
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ وقيل ق يلْو وقيل 27
 جلياإلدغاـ و بعدـ السكت،  من رَّاؽ رَاؽ سمنْ  27
 بدؿ الياء بالتاء تمنى يمنى 37

 
 ( سورة اإلنسان 76) 

 

 ػػػِسالْ َسلَػػػٰ  ػػػِسالً َسلَػػػٰ  ػػػِسالْ َسلَػػػٰ  4

 ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح،  ـ:ىشا
أما ابن ، جلي فيما بعدىا واإلدغاـ
أي بفتح الالـ  -كحفص   -ذكواف فقرأ 

 من غير تنوين وصالً ولو الوجهين وقفاً 

 قواريرا من قواريرا من قواريرا من 16
، ووقف -كحفص   -وصاًل براء مفتوحة 

ىشاـ باأللف، أما ابن ذكوف فوقف على 
 الراء

 بتنوين كسر وإستبرؽٍ  إستبرؽٌ و  21
 بدؿ التاء بالياء يشاءوف تشاءوف 30

 
 ( سورة المرسالت 77) 

 
 الذاؿ بضم نُذراً  نْذراً  6
 ألف بعد الالـ بزيادة جماالتٌ  جمالتٌ  33
 العين ابن ذكواف: بكسر وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  41
 ىشاـ: بإشماـ كسرة القاؼ قيل ق يل قيل 48
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 سورة النبأ(  78) 
 

 التاء بتشديد وفتِّحت وفِتحت 19
 ف السينيخفبت وغَساقاً  وغسَّاقاً  25

 
 ( سورة النازعات 79) 

 

 ق الهمزتين مع إدخاؿ ألفيحق: بتىشاـ َأِءنا  أَاِءنا َأِءنا 10
 ىمزة االستفهاـ بحذؼ ِإذا َأِءذا 11

 َءأَنتم  َءاأَنتم ؛نتماْ َءا َءأَنتم 27
وؿ اإلدخاؿ مع لهشاـ وجهاف: األ

 التسهيل، والثاني اإلدخاؿ مع التحقيق 
 

 ( سورة عبس 80) 
 

 العين بضم فتنفُعو فتنفَعو 4
 الهمزة بكسر ِإنَّا أَنَّا 25

 
 ( سورة التكوير 81) 

 

 العين : بتخفيفىشاـ سعِّرت سِعرت سعِّرت 12
 

 ( سورة االنفطار 82) 
 

 الداؿ بتشديد فعدَّل  فعَدل  7
 

 سورة المطففين(  83) 
 

 جليبدوف سكت، واإلدغاـ  بل رَّاف رَاف سبلْ  14
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 ألف بعد الفاء بزيادة فاكهين فكهين 31
 

 ( سورة االنشقاق 84) 
 

 د الالـيشدتو  ؛وفتح الصاد بضم الياء؛ وُيَصلَّى وَيْصَلى 12
 

 ( سورة البروج 85) 
 ال خالؼ في الفرش

 
 ( سورة الطارق 86) 

 ال خالؼ في الفرش

 
 ( سورة األعمى 87) 

 ال خالؼ في الفرش

 
 ( سورة الغاشية 88) 

 
 بدؿ الصاد بالسين :ىشاـ بمصيطرَمْصيطرـب بمصيطر 22

 
 ( سورة الفجر 89) 

 
 الداؿ بتشديد فقدَّر فقَدر 16
 بعدىاالتي وحذؼ األلف  ،الحاء بضم تُحضُّوف تَحػآضُّوف 18
 كسرة الجيمىشاـ: إشماـ   وِجيء يْ وجْ ْيْ؛وجْ  وِجيءَ  23
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 ( سورة البمد 90 )
 

 الهمزة واواً  بإبداؿ موصدة مؤصدة 20
 

 ( سورة الشمس 91 )
 

 بالفاء بدؿ الواو فال يخاؼ وال يخاؼ 15
 

 ( سورة الميل 92 )
 ال خالؼ في الفرش

 
 ( سورة الضحى 93 ) 

 ال خال  فييا
 

 ( سورة الشرح 94 )
 ال خال  فييا

 
 ( سورة التين 95 )

 فيياال خال  
 

 ( سورة العمق 96 )
 ال خالؼ في الفرش

 
 ( سورة القدر 97 )

 ال خالؼ في الفرش
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 ( سورة البينة 98 )
 

بياء مدية وبعدىا ىمزة  ابن ذكواف: البريػػئَػػة البريَّة البريَّة 6
 مفتوحة، فتمد الياء على المتصل

مزة بياء مدية وبعدىا ى ابن ذكواف: البريػػئَػػة البريَّة البريَّة 7
 مفتوحة، فتمد الياء على المتصل

 
 ( سورة الزلزلة 99 )

 

 مطلقاً الهاء  : بإسكافىشاـ وخيراً يرهُ  خيراً يرهْ  وخيراً يرهُ  7
 مطلقاً الهاء  : بإسكافىشاـ وشراً يرهُ  شراً يرهْ  وشراً يرهُ  8

 
 ( سورة العاديات 100 )

 ال خال  فييا
 

 ( سورة القارعة 101 )
 ال خالؼ في الفرش

 
 ( سورة التكاثر 102 )

 
 بضم التاء لُتروف لَتروف 6

 
 ( سورة العصر 103 )

 ال خال  فييا
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 ( سورة اليمزة 104 ) 
 

 الميم بتشديد جمَّع جَمع 2
 الهمزة واواً  بإبداؿ موصدة مؤصدة 8

 
 ( سورة الفيل 105 )

 ال خال  فييا
 

 ( سورة قريش 106 )
 

 الياء بحذؼ إلالؼ إليالؼ 1
 

 ( سورة الماعون 107 )
 ال خال  فييا

 
 ( سورة الكوثر 108 )

 ال خال  فييا 
 

 ( سورة الكافرون 109 )
 

 الياء ابن ذكواف: بإسكاف وليْ  وليَ  وليَ  6
 

 ( سورة النصر 110 )
 ال خالؼ في الفرش
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 ( سورة المسد 111 ) 
 

 بضم التاء حمالةُ  حمالةَ  4
 

 ( سورة اإلخالص 112 )
 

 مز الواوبه كفؤاً  كفواً  4
 

 ( سورة الفمق 113 )
 ال خال  فييا

 
 ( سورة الناس 114 )

 ال خال  فييا
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 قائمة املصادر واملراجع
 المجيد عبد/ تحقي . العربية الكتابة في والترقيم مالءاإل(.  م1975 ) العميم عبد، إبراىيم (1

 .القري أم جامعة: مكة. قطامش

 يدالمج عبد/ تحقي . السبع القراءات في اإلقناع(.  ىم1413)  عمي الباذش، أحمد ابن (2
 .القري أم جامعة: مكة. قطامش

 القراءات في النشر طيبة شرح ىم (.1421)  -الناظم ابن-محمد  ابن الجزري، أحمد (3
 .العممية الكتب دار: . بيروت2ميرة. ط . تحقي / أنسالعشر

 . تحقي / أحمدالعشر القراءات في التيسير تحبيرىم (. 1421ابن الجزري، محمد محمد )  (4
 الفرقان. عمان: دارالقضاة.  مفمح محمد

بيروت: دار الكتب . القراء طبقات في النياية غايةىم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (5
 العممية.

 محمد . تحقي / عميالعشر القراءات في النشرىم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (6
 الكبرى. التجارية الضباع. القاىرة: المطبعة

 المكية . مكة: المكتبة4. طالكريم القرآن قراءة أحكامم (. 1999)  صميل الحنري، محمود (7
 ايإسالمية. البشا ر دار -

 العال . تحقي / عبدالسبع القراءات في الحجةىم (. 1411)  صالويو، الحسين أحمد ابن (8
 الشرو . . بيروت: دار4مكرم. ط سالم

 وأصول والرواة القراء أسماء عمى المنبية األرجوزة(.  ىم1421)  عثمان عمرو أبو، الداني (9
. الجزا ري مجقان بن محمد/ تحقي . والدالالت بالتجويد ناتاالدي وعقد القراءات
 .والتوزي  لمنشر الم ني دار: الرياض

 الكتاب . بيروت: دارالسبع القراءات في التيسيرىم (. 1414)  عثمان عمرو الداني، أبو (11
 العربي.

 . تحقي /المشيورة السبع القراءات في انالبي جامعىم (. 1426عمرو عثمان )  الداني، أبو (11
 .العممية الكتب دار: الجزا ري. بيروت ندو  محمد

. األمصار أىل مصاح  مرسوم معرفة في المقنعىم (. 1431)  عثمان عمرو الداني، أبو (12
 التدمرية. دار :الرياض الحميد. حسن بنت نورة /تحقي 

. وجل عز اهلل كتاب في واالبتدا الوق  في المكتفى ىم (.1417)  عثمان عمرو الداني، أبو (13
 .الرسالة مؤسسة: . بيروت2المرعشمي. ط الرحمن عبد يوسح تحقي /
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تحقي /  .عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحا ىم (. 1417الدمياطي، أحمد البنا )  (14
 ا زىرية. الكميات مكتبة - الكتب عالمالقاىرة: إسماعيل.  محمد شعبان

 . تحقي /واألعصار الطبقات عمى الكبار القراء معرفةىم (. 1418حمد ) أ الذىبي، محمد (15
 .العممية الكتب دار: عباس. بيروت نالح و ا رناؤوط شعيب و معروح بشار

 . الرياض: مكتبة المعارح لمنشر والتوزي .التطبيق الصرفيم (. 1999الراجحي، عبده )  (16

. تحقي / 2. طجواىر القاموستاج العروس من الزبيدي، المرتضى محمد ) د.ت (.  (17
 مجموعة من المحققين. الكويت: دار اليداية.

ا ف اني.  . تحقي / سعيدالقراءات حجةىم (. 1418زنجمة )  بن الرحمن عبد زرعة، أبو (18
 الرسالة. . بيروت: مؤسسة5ط

 ووجو األماني حرز المسمى الشاطبية متنىم (. 1431الرعيني )  فيره بن الشاطبي، القاسم (19
. دمش : دار 5الزغبي. ط تميم محمد تحقي / .السبع القراءات في انيالتي

 ال وثاني لمدراسات ايإسالمية.

 محمود أحمد/ تحقي . السبع القراءات في النفع غيث(.  ىم1425)  محمد النفاقسي، عمي (21
 .العممية الكتب دار: بيروت. الحفيان

محمد صمح . تحقي / قراءةال أصول بيان في اإلضاءةىم (. 1421الضباع، عمي محمد )  (21
 الحسيني. القاىرة: المكتبة ا زىرية لمتراث.

 . د.م.زاد السائر إلى قراءة ابن عامر(. 1427ضمرة، توفي  إبراىيم ) (22

 . تحقي / عادلالسبع القراءات عمل في الحجةىم (. 1428أبو عمي الفارسي، الحسن )  (23
: دار الكتب المعنراوي. بيروت عيسى أحمد و عوض عمي و الموجود عبد

 العممية.

 .العنرية المكتبة: بيروت. العربية الدروس جامع(.  ىم1414)  محمد منطفى، يال اليين (24

تحقي / كامل منطفى  الحجة لمقراء السبعة.ىم (. 1421الفارسي، حسن عبد ال فار )  (25
 الينداوي. بيروت: دار الكتب العممية.

. المجيب من قراءة حمزة بن حبيب فتح السميع(.  ىم1417)  السيد محمد ،أبو القاسم (26
 .السداد دار: الصرطوم

 المنتيي المقرئ وتذكار المبتدئ القارئ سراجىم (. 1373عثمان )  بن القانح، عمي ابن (27
: الضباع. القاىرة . تحقي / عميالتياني ووجو األماني حرز منظومة شرح
 .الحمبي البابي منطفى ومطبعة مكتبة
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البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة ىم (. 1429ني ) القاضي، عبد الفتاح عبد ال  (28
. تحقي / نبري رجب ُكَريِّم. القاىرة: دار السالم من طريقي الشاطبية والدرة

 لمطباعة والنشر.

 القراءات في الشاطبية شرح في الوافيىم (. 1421القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (29
 . جدة: السوادي لمتوزي .5ط .السبع

إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع (.  ىم1424)  صميل محمد ،لقباقبيا (31
 .عمار دار: ا ردن. شكري صالد أحمد/ تحقي . عشر

القاىرة:  .العشر القراءات توجيو في البشر طالئعىم (. 1427الناد . )  قمحاوي، محمد (31
 العقيدة. دار

 وحل مشكالت شرح في النمير والعذب النثير الدر(.  ىم1411)  محمد الواحد عبد، المالقي (32
. الداني سعيد بن عثمان عمرو ألبي التيسير كتاب عمييا اشتمل مقفالت
 .والنشر لمطباعة الفنون دار: جدة. المقري أحمد ا عبد أحمد/ تحقي 

ضيح.  . تحقي / شوقيالقراءات في السبعةىم (. 1411موسى )  بن مجاىد، أحمد ابن (33
 المعارح. دار. القاىرة: 2ط

. السنا الزاىر في قراءة اإلمام الشامي عبد اهلل بن عامرمنري، محمد نبيان )د.ت(.  (34
 د.م.

 وعمميا السبع القراءات وجوه الكش  عنىم (. 1414محمد )  طالب، أبو أبي بن مكي (35
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.3. تحقي / محي الدين رمضان. طوحججيا

سبي   /تحقي . المبسوط في القراءات العشر م (.1981)  أحمد، بن ِمْيران النيسابورىا (36
 .مجم  الم ة العربية: دمش . حمزة حاكيمي

. تحقي / البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترةىم (. 1429النشار، عمر زين الدين )  (37
 أحمد عيسى المعنراوي. قطر: وزارة ا وقاح والشؤون الدينية.

 . تحقي / مجديالعشر القراءات في النشر طيبة شرح ىم (.1424 محمد ) النَُّوْيري، محمد (38
 .العممية الكتب دار: باسموم. بيروت محمد
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 فهرس احملتىيات
 رقم الصفحة                                           املىضىع   

 أ....... ....................................................... معلومات طبعة الكتاب
 ب....... .................................................................... البسملة
 ت....... ................................................................... آية قرآنية
 ث....... .................................................................... حديث
 ج....... ..................................................................... اإلىداء

 1 ..................................................... تقدًن الدكتور: عبد الرزتن اصتمل
 3.... ....................................................... تقدًن الشيخ: سعيد زعيمة

 4.... ....................................................... دًن الشيخ: رتاؿ القرشتق
 5....... ..................................................مقدمة  ...................

 8. اظتنهجية اظتتبعة يف الكلمات الفرشية ..................................................
 9، كمنهجية كضوابط الدكرة ........ أىداؼ تدريس قراءات القرآف الكرًن يف اضتلقات القرآنية

 11.. ........................................................ ابن عامرالتعريف باإلماـ 
 11...... ىشاـ كاإلماـ ابن ذكواف ..........................................تررتة اإلماـ 

 12 قراءة ابن عامر ...............................................................سند 
 13 قراءة ابن عامر ...............................................أصوؿ  -القسم األكؿ 

 13....... .................................................... باب االستعاذة كالبسملة
 17.................................................  باب أحكاـ النوف الساكنة كالتنوين

 17 ..................................................................... باب السكت
 18 ..................................................................ىاء الكناية باب 
 22 ..................................................................اظتد كالقصر باب 

 23 ........................................ باب نقل حركة اعتمزة إىل الساكن الذم قبلها
 24........ اعتمز ....................................................................



 فهرس محتويات قراءة ابن عامر الشامي                                                       الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 

                                                                                                                 338      

 

 

 26باب اعتمز اظتفرد .................................................................. 
 28 من كلمة ............................................................اعتمزتُت باب 

 32......... فصل االستفهاـ اظتكرر ...................................................
 35 .................................. باب كقف ىشاـ على األلفاظ اليت فيها قتز متطرؼ

 48 ........................................... اليت خالفت قاعدة الرسم العثماين لفاظاأل
 55........ ...................... باب الوقف على اعتمز بالرـك كاإلمشاـ كالتسهيل خالصة
 57............................................... وضح الوقف على اعتمز عتشاـ تؼتطط 
 58 .......................................................... بعينها أفعاؿإمشاـ فصل: 

 59...... ........................................................ باب األلفات السبعة
 61 ..................................................................... باب اإلدغاـ

 64....................................  كيفية استخراج عالقة حرفُت مع بعضهما البعض
 69.............................................................  حكم التقاء الساكنُت

 71 ................................................................ الفتح كاإلمالةباب 
 74......................................................  باب الوقف على مرسـو اطتط

 75 ............................................................... ياءات اإلضافة باب
 76 ................................................................ ياءات الزكائد باب
 77 ........................................... ؽ بُت ياءات الزكائد كياءات اإلضافةك الفر 

 78ألفاظ مطردة خالف فيها  اإلماـ ابن عامر اإلماـ حفص .............................. 
 81.... ............................................................. ( 1ملحق رقم ) 
 81.................................................................  ( 2ملحق رقم ) 
 83.................................................................  ( 3ملحق رقم ) 
 86 كلمات فرشية كأصوؿ ...............................................  –القسم الثاين 

 87الفاحتة ........................................................................... 
 87البقرة ............................................................................ 

 96... آؿ عمراف .....................................................................
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